ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการเช่าเครือ่ งพิมพ์ พร้อมการติ ดตัง้ และบารุงรักษา
เพื่อความสาเร็จของงานในโครงการฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา เช่าเครื่องพิมพ์ พร้อมการติดตัง้ และบารุงรักษา โดยมีรายละเอียดข้อมูล
โครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการ และข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1.1 จัดหาและให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง พร้อมระบบงานพิมพ์ โดยติดตัง้ ในสถานทีท่ ต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด ณ ชัน้ 10 อาคาร C สานักงานตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยเครื่องพิมพ์มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 คุณสมบัตขิ องเครื่องพิมพ์
(1) เครื่องพิมพ์ทใ่ี ช้งานได้มาตรฐานระดับสากลในด้านความปลอดภัยจากสารพิษ กลิน่ และเสียงรบกวน (ใบรับรองทีอ่ อกโดยหน่วยงานระดับสากล หรื อของ
รัฐ)
(2) สามารถใช้กบั กระดาษพิมพ์ขนาด 210 x 315 ม.ม. ความหนา 95 แกรมได้
(3) คุณภาพของการพิมพ์ตอ้ งไม่น้อยกว่า 600 dpi
(4) ถาดบรรจุรองรับกระดาษ 1,000 แผ่น / 1 ถาด
(5) สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องนานเกินกว่า 4 ชัวโมง
่
(6) สามารถสังพิ
่ มพ์กระดาษได้ทงั ้ 2 (สอง) หน้าในการสังพิ
่ มพ์ครัง้ เดียว (auto duplex)
(7) สามารถรองรับการพิมพ์ด้วยความเร็ว ไม่น้อยกว่า 85 หน้า/นาที และไม่น้อยกว่า 40,000 หน้าต่อวัน รวมทัง้ มีจานวนเอกสารทีพ่ มิ พ์เสียไม่เกินร้อยละ
0.02 ของจานวนทีพ่ มิ พ์ทงั ้ หมด
(8) เครื่องพิมพ์ทงั ้ 2 เครื่อง จะต้องสามารถติดตัง้ ได้ในพื้นที่ขนาดเท่ากับ 7.5 เมตร x 2.7 เมตร และสามารถขนส่งผ่านประตู และลิฟท์ขนส่งของตลาด
หลักทรัพย์ได้
1.1.2 คุณสมบัตขิ องระบบงานพิมพ์
(1) ผูส้ งพิ
ั ่ มพ์งานสามารถพิมพ์งานออกจากเครื่องพิมพ์ตวั ใดตัวหนึ่งก็ได้
(2) ผูส้ งพิ
ั ่ มพ์สามารถสังพิ
่ มพ์ผ่านระบบเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ (LAN) ได้ทงั ้ แบบ Wire และ Wireless เป็ นอย่างน้อย
(3) มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องพิมพ์มปี ั ญหา รอบการเปลีย่ นผงหมึกหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อถึงกาหนด โดยแจ้งทางอีเมล์ไปยังเจ้าหน้าทีข่ องตลาด
หลักทรัพย์เฉพาะทีก่ าหนด หรือ หน้าจอของเครื่องพิมพ์เท่านัน้
(4) รองรับระบบความปลอดภัย (security)
a. สามารถกาหนดสิทธิการสั
่ มพ์ของผูส้ งพิ
ั ่ มพ์ (User authentication) โดยผ่าน Microsoft Active Directory Authentication
์ งพิ
b. ไม่จดั เก็บข้อมูลการพิมพ์ในระบบเพื่อพิมพ์ซ้า (ห้าม reprint)
1.1.3 ระบบรายงาน
(1) สามารถพัฒนารายงานตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 5 รูปแบบ
1.2 ออกแบบจัดผังการวางเครื่องพิมพ์ เพื่อรองรับการใช้งานตามลักษณะการทางานของตลาดหลักทรัพย์
1.3 ผู้เสนองานจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินงานเข้าทาการติดตัง้ และ Set up เครื่องพิมพ์ ณ ที่ทาการตลาดหลักทรัพย์ พร้อ มการเชื่อ มต่อเข้า สู่ร ะบบของตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงการปรับตัง้ ค่าต่างๆ และเมื่อมีการปรับเปลีย่ นทีก่ ระทบต่อการปรับตัง้ ค่า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4 จัดฝึ กอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.4.1 จัดอบรมการใช้งานให้แก่ผดู้ แู ลระบบ (Administrator) จานวน 10 คน
1.4.2 จัดอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ IT จานวน 5 คน
1.4.3 จัดอบรมการใช้งานให้แก่ผใู้ ช้งาน (users)
1.5 จัดทาและส่งมอบคู่มอื การใช้งานเครื่องพิมพ์ฉบับภาษาไทย ซึง่ ติดตัง้ และใช้งานตามสภาพแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word
1.6 จัดทาแผนการบริหารงานและการจัดการในเรื่องการเปลีย่ นแปลงระบบงานพิมพ์ (Change Management Plan) รวมทัง้ แผนการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน
จริงเพื่อปรับระบบงานพิมพ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกเดือน
1.7 ให้บริการเปลีย่ นหมึกพิมพ์ อะไหล่สน้ิ เปลืองทัง้ หมดตลอดระยะเวลาการเช่า (ไม่รวมกระดาษ)
1.8 ในการเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบรายงานแสดงการใช้งานตามรูปแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด พร้อมแนบประกอบใบเรียกเก็บเงินเสมอ
1.9 การรับประกันและบารุงรักษา
1.9.1 ในกรณีทเ่ี ครื่องพิมพ์มปี ั ญหาไม่สามารถพิมพ์งานได้ ผูเ้ สนองานจะต้องจัดให้เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ านาญงานเข้าทาการแก้ไขปั ญหา ณ ทีท่ าการตลาดหลักทรัพย์ภายใน
2 ชัวโมง
่ นับจากเวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชัวโมง
่ นับจากเวลาทีม่ าถึงตลาดหลักทรัพย์ หากไม่สามารถแก้ไขให้
ใช้งานได้ ผูเ้ สนองานต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนให้บริการในระหว่างรอหรือซ่อมแซม พร้อมใช้งานภายใน 2 ชัวโมงถั
่
ดไป (Service Level Agreement: SLA)
ในตลอดวันและเวลาทาการของตลาดหลักทรัพย์ (จันทร์ – ศุกร์, เวลา 08:30 – 17:30)
1.9.2 มีสถานทีส่ ารองพร้อมเครื่องพิมพ์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ ท่าเทียมกับเครื่องทีเ่ ช่าให้เจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์เข้าพิมพ์งานได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ นไม่สามารถจัดพิมพ์
งาน ณ ทีท่ าการตลาดหลักทรัพย์ (Backup site)
1.9.3 ระหว่างสัญญาเช่าหากพบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสภาพทีไ่ ม่เหมาะแก่การใช้งาน เช่น เสียบ่อย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างเด็ดขาด ผูเ้ สนองานต้องจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อทดแทนเครื่องทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
1.10 ก่อนการยื่นเสนองาน ผูเ้ สนองานจัดเตรียมระบบพิมพ์ และ เครื่องพิมพ์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความสามารถ (Proof of Concept : POC) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.10.1 จัดเตรียมระบบพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ทมี่ คี ุณสมบัติ และเป็ นรุ่นเดียวกับทีจ่ ะเสนอราคา เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ทาการทดสอบคุณสมบัตขิ องเครื่องพิมพ์ ตาม
ข้อ 1.1 ณ ทีท่ าการตลาดหลักทรัพย์
1.10.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น และเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ านาญการ เพื่อให้การสนับสนุ นระหว่างการ POC ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
1.11 เครื่อ งพิมพ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์ จัด หาภายใต้ขอ้ กาหนดนี้ ไม่ถ อื เป็ นทรัพย์สนิ ของตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ะได้ รบั ความคุ ม้ คลองภายใต้ประกันภัย ทรัพ ย์สนิ ของตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องชาระค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยเหตุสุดวิสยั เช่น เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การก่อ
การร้าย เป็ นต้น

1.

ระยะเวลาโครงการ และการส่งมอบ
2.1. จัดส่งเครื่องพิมพ์ ระบบพิมพ์ และติดตัง้ ให้แล้วเสร็จ (รวมการติดตัง้ Driver และเตรียมสภาพแวดล้อม) ผ่านการทดสอบ UAT และ Parallel Run ภายในไม่เกินวันที่ 10
ธันวาคม 2561
2.2. ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ และ ระบบพิมพ์มกี าหนดระยะเวลา 60 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และจะสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือตามทีเ่ ห็นร่วมกันทัง้ 2
ฝ่ าย
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

กาหนดการ

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รำยละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางอีเมล
ทดสอบระบบและเครื่ องพิมพ์ (POC)
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

กำหนดกำร
3 พฤษภาคม 2561
3 - 31 พฤษภาคม 2561
1 – 30 มิถนุ ายน 2561
1 – 30 มิถนุ ายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศภาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

