ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการ Managed Security Services
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน โครงการ Managed Security Services รวมทัง3 ให้บริการทีเ6 กีย6 วข้อง ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดทีก6 ําหนดในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก6 ําหนดและราคาทีต6 กลงกัน เพื6อให้ได้
ผลงานทีด6 ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื6อนไขของสัญญา
ข้อกําหนด
1. ให้บริการเฝ้ าระวังภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ แบบ 24x7x365 (ตลอดเวลา) โดยมี Availability SLA ≥ 99.95% และระยะเวลาให้บริการตัง3 แต่ประมาณ
วันที6 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที6 31 ธันวาคม 2561 ทัง3 นี3ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย6 นแปลงระยะเวลาการใช้บริการตามความเหมาะสม
W
2. ต้องมีศนู ย์เฝ้ าระวัง (Security Operation Center – SOC) ในพืน3 ที6 Asia Pacific Japan (APJ) เป็ นอย่างน้อย
3. SOC หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ท6ใี ห้บริการ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO27001 เป็ นอย่างน้อย หากมีมาตรฐานอื6นเพิม6 เติม (โปรดระบุ) เช่น SSAE 16
Reporting Standard สําหรับ SOC, Certified PCI DSS v2.0 Service Provider
4. ผูใ้ ห้บริการต้องมี SOC อย่างน้อย 1 แห่ง โดย SOC แต่ละแห่งจะต้องมีศนู ย์คอมพิวเตอร์เพื6อรองรับการให้บริการอย่างน้อย 2 แห่ง
5. มีทมี งาน Security Professional ทีป6 ฏิบตั งิ านใน SOC และได้รบั ประกาศนียบัตรในระดับ GIAC Certified Analysts หรือระดับ Cybersecurity Analyst/Forensic จํานวน 2
ท่านขึน3 ไป หากมีใบประกาศนียบัตรอื6นเพิม6 เติม (โปรดระบุ) ต้องสามารถวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ ซึง6 ติดตัง3 ใช้งานทีศ6 ูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ทงั 3 2 แห่ง โดยมี
รายการเบือ3 งต้น ดังนี3
a. Firewall with IPS/IDS features (Active-Standby) จํานวน 3 คู่
b. Load-balance (Active-Standby) จํานวน 2 คู่
c. Proxy จํานวน 4 อุปกรณ์
d. VPN จํานวน 2 อุปกรณ์
ผูเ้ สนอราคาสามารถนําเสนอราคาการวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์อ6นื เพิม6 เติม (Optional) เช่น Antivirus/ Anti-malware, Active Directory/LDAP
6. ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย6 นแปลงรายการ Log จากทีร6 ะบุในข้อ 2.5 เป็ นอุปกรณ์อ6นื ในลักษณะเดียวกัน ในจํานวนทีเ6 ท่ากัน โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม6 เติม เช่น
W
เปลีย6 น Log ของอุปกรณ์ Firewall ยีห6 อ้ A เป็ น B, เปลีย6 น Log ของ Server ระบบปฏิบตั กิ าร X เป็ น Y
7. ให้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล Log ทีม6 คี วามเสีย6 งเป็ นภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
6
ยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยทีมงาน Security Professional
8. ให้บริการจัดเก็บข้อมูล Incident Log เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า_12 เดือน ซึ6งสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์โดยรองรับความ
ต้องการดังต่อไปนี3
a. สามารถเรียกผล Incident Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน
b. มีการสํารองข้อมูล Incident Log เพิม6 เติมให้เป็ นไปตามทีก6 าํ หนดไว้
9. ใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
6
ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดําเนินการที6ตลาดหลักทรัพย์ทงั 3 หมด หรือดําเนินที6 SOC ทัง3 หมด หรือมีวธิ กี าร
ดําเนินการในรูปแบบอื6น (โปรดระบุ)
10. จัดหาและติดตัง3 อุปกรณ์พร้อม License ทีเ6 กีย6 วข้องทัง3 หมด รวมทัง3 ช่องทางการเชื6อมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ทงั 3 2 แห่งของตลาดหลักทรัพย์กบั SOC ของผูใ้ ห้บริการ
โดยต้องมีการบริหารจัดการช่องดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี3
a. รองรับการบีบอัดและการเข้ารหัสข้อมูล
b. สามารถจํากัด Bandwidth ในการส่งข้อมูลได้ (Optional)
c. วิธกี ารจัดการอื6นๆ เพื6อเพิม6 ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (โปรดระบุ)
11. ให้คําปรึกษาหรือแก้ปัญหาเบือ3 งต้นในแต่ละ Incident กับเจ้าหน้าทีต6 ลาดหลักทรัพย์ โดยทีมงานผูเ้ ชีย6 วชาญด้านความมันคงปลอดภั
6
ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security
Analysts) ได้ตลอดเวลา (24x7x365) โดยไม่กําหนดจํานวนครัง3 และไม่จํากัดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, E-mail, Web Chat, Instant Messaging, On-site
support/forensic เป็ นต้น (โปรดระบุ)
12. หากพบเหตุการณ์ทก6ี ระทบความมันคงปลอดภั
6
ยในระดับ Critical Event จะต้องแจ้งให้แก่เจ้าหน้าทีข6 องตลาดหลักทรัพย์ทราบผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ E-mail เป็ นอย่าง
น้อย พร้อมคําแนะนําและข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการปั ญหา ภายใน 15 นาที (SLA) นับจากเวลาทีต6 รวจพบเหตุการณ์ดงั กล่าวในอุปกรณ์ของตลาดหลักทรัพย์
13. มีฐานข้อมูลภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ (โปรดระบุแหล่งทีม6 าของฐานข้อมูล)
14
มีทมี งานทีท6 าํ หน้าทีว6 เิ คราะห์ความเสีย6 งจากฐานข้อมูลภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินการให้ระบบเฝ้ าระวังภัยคุกคามสามารถตรวจจับภัยคุกคามทีเ6 กิด
จากความเสีย6 งดังกล่าว
15. มีระบบ Ticket Management เพื6อบริหารจัดการและติดตามเหตุการณ์ภยั คุกคามด้านความมันคงปลอดภั
6
ยเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ6 กิดขึน3 ได้
16. จัดทํารายงานสรุปเหตุการณ์ทเ6ี กิดขึน3 พร้อมข้อเสนอแนะและข้อมูลประกอบอย่างเหมาะสม และจัดส่งอย่างสมํ6าเสมออย่างน้อย 1 ครัง3 ต่อเดือน (โปรดระบุรูปแบบในการ
รายงาน) (โปรดระบุความถีใ6 นการจัดส่งรายงาน เช่น ต่อวัน, ต่อสัปดาห์, ต่อเดือน เป็ นต้น)
17. ในการให้บริการ หากมีความจําเป็ นต้องติดตัง3 Software หรืออุปกรณ์ทต6ี ลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุรายละเอียด พร้อมข้อมูลแผนผัง (Diagram), การเชื6อมต่อ, การใช้งาน
Port และขัน3 ตอนดําเนินการ
18. จัดให้ให้ผแู้ ทนตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ท่าน เข้าตรวจประเมินการให้บริการ ณ ศูนย์การดําเนินงานของ SOC ได้ตามทีต6 ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ จํานวน 1 ครัง3 โดยผู้
ให้บริการมีหน้าทีร6 บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ6 กิดขึน3 จากการเข้าตรวจประเมิน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทีพ6 กั (ถ้ามี)
ทัง3 นี3 ข้อกําหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

กําหนดการ
รับข้อกําหนดการเสนองาน
กําหนดรับคําถาม
กําหนดตอบคําถาม
ยื6นซองข้อเสนองาน
แจ้งผลผูช้ นะการคัดเลือก

1 กันยายน 2560
4 สิงหาคม 2560 – 8 กันยายน 2560
11 กันยายน 2560 – 12 กันยายน 2560
15 กันยายน 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00
ภายหลังวันที6 22 กันยายน 2560

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย6 นแปลงกําหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที6 1 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม6 เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ3 ส่วนจัดซือ3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน3 ที6 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

