ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดจ้างให้บริการระบบ DDoS Imperva Incapsula
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้างให้บริการระบบ DDoS Imperva Incapsula โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา
คุณสมบัติของผู้ย่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
ผู้เสนองานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการโจมตีแบบ
DDoS รวมถึงความเสีย่ งและผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้อง มีบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการให้บริการระบบการป้ องกันการ
โจมตี DDoS Imperva Incapsula (“ระบบ”) มีทกั ษะในการบริหารจัดการและปรับแต่งรูปแบบของระบบและการทางาน
ต่ า งๆ ให้ไ ด้ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น งานของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1. บริการ DDoS Protection ในรูปแบบ DNS Redirection On-cloud (Always-on mode) ที่ออกแบบมา
เพื่อป้ องกันการโจมตีแบบ DDoS สาหรับเว็บไซต์และสามารถป้ องกันการโจมตีได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
2. สามารถรับประกัน Uptime อย่างน้อย 99.95% (โปรดระบุค่าเปอร์เซ็นต์ SLA ทีเ่ สนอ) และค่า Latency
(โปรดระบุค่า Latency ทีเ่ สนอ)
3. ผูเ้ สนองานต้องมี Site Reference ในประเทศไทยทีใ่ ช้บริการระบบ DDoS Protection สาหรับเว็บไซต์
ในรูป แบบ DNS Redirection On-cloud (Always-on mode) โดยอาจอยู่ร ะหว่ างการดาเนิ น งานหรือ
ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วก็ได้
4. สิท ธิใ นการป้ อ งกัน เว็บ ไซต์ ใ ห้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ อย่ า งน้ อ ย 13 Domain และ/หรือ 26 หมายเลข IP
Address (ความต้องการจานวน IP สูงสุดต่อ 1 Domain อย่างน้อย 6 IP เพื่อกระจาย Load ของเว็บไซต์)
5. สามารถป้ องกันการโจมตี DDoS ผ่านช่องทาง HTTP และ HTTPS ได้แก่ port TCP 80, 443 เป็ นอย่าง
น้อย
6. สามารถป้ องกันการโจมตี DDoS ได้จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (โปรดระบุจานวน Scrubbing
Center และสถานทีแ่ ต่ละแห่ง รวมถึง Scrubbing Capacity (Tbps) ทีร่ องรับได้สงู สุด)
7. ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้งานเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ภายในประเทศไทย การรับ -ส่งข้อมูลระหว่างผู้เสนอ
งาน (Node) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ จะต้องใช้งาน Domestic Traffic เท่านัน้
8. สามารถส่งค่า protocol ผ่านค่า x-forwarded-proto และค่าหมายเลข IP Address ของต้นทางทีแ่ ท้จริง
ลงในค่า x-forwarded-for และ x-real-IP เป็ นอย่างน้อย ผ่านช่องทาง HTTP และ HTTPS ได้ (โปรด
ระบุรปู แบบทีใ่ ช้)
9. สามารถรองรับการใช้งาน IPv4 และ/หรือ IPv6 (โปรดระบุ ชนิดของ IP ที่สามารถรองรับ เช่น IPv4
Only)
10. สามารถรองรับขนาดการโจมตีได้ไม่น้อยกว่า 1 Gbps (โปรดระบุความเร็วในการโจมตีท่เี สนอ) หากมี
การโจมตีสงู กว่าขนาดที่เสนอ สามารถป้ องกันให้ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่มขี อ้ จากัดใดๆ และรองรับ
Bandwidth สาหรับ Clean Traffic ไม่ต่ากว่า 700 Mbps (โปรดระบุขนาด Bandwidth ทีเ่ สนอ)

11. สามารถป้ องกันการโจมตีทงั ้ ในระดับ Layer 3-4 (Volumetric Attack หรือ Network Level) และในระดับ
Layer7 (Application Attack หรือ Application Level) เช่น HTTP flood, SYN Flood และ ICMP Flood,
IP Fragmentation Anomaly และ Slow-rate attack ได้เป็ นอย่างน้อย
12. ระบบสามารถเก็บข้อมูลการโจมตี (Attack log) อย่างน้อย 90 (เก้าสิบ) วัน (โปรดระบุจานวนวันสูงสุด)
13. ระบบสามารถเก็บข้อมูล Traffic log อย่างน้อย 90 (เก้าสิบ) วัน เพื่อเป็ นตาม กฎหมายว่าด้วยการกระทา
ผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุจานวนวันสูงสุด)
14. (ถ้ามี) ระบบสามารถส่ง Traffic log มาให้กบั SET ได้ แบบ real-time หรือ off-line (โปรดระบุวธิ กี าร)
15. ระบบสามารถป้ องกัน โดยมีความสามารถของ Web Application Firewall ในการตรวจจับและป้ องกัน
เว็บไซต์ เช่น SQL injection, HTTP injection, OS command injection, Cross-site Scripting เป็ นอย่าง
น้อย (โปรดระบุชนิดของการโจมตีทต่ี รวจจับได้)
16. (ถ้ามี) สามารถทาการ Caching ในระดับวินาทีได้ (โปรดระบุเวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถทาได้)
17. สามารถตรวจสอบการโจมตีทเ่ี กิดขึน้ กับเว็บไซต์ได้ดว้ ยตนเองผ่านทาง Web Portal
18. สามารถแจ้งเตือนการโจมตี DDoS ในรูปแบบ E-mail ได้เป็ นอย่างน้อย และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ
แจ้งเตือนในรูปแบบอื่นเพิม่ เติมได้ เช่น SMS หรือโทรศัพท์ เป็ นต้น
19. มี Support Team ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นในแต่ละ Incident กับเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์
โดยทีม งานผู้เ ชี่ย วชาญด้า นความมัน่ คงปลอดภัย เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Security Analysts) ได้
ตลอดเวลา ไม่กาหนดจานวนครัง้ และไม่จากัดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ , E-mail, Web
Chat, Instant Messaging, On-site support/forensic เป็ นต้น (โปรดระบุ) จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
คอยให้คาปรึกษา รวมถึงดาเนินการแก้ไขค่า Configuration ของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และการใช้งาน
Application ทีเ่ กีย่ วข้อง
20. (ถ้ามี) มีระบบ Live Chat สาหรับติดต่อสอบถาม หรือขอความช่วยเหลือผ่าน Web Portal
21. จัดทารายงานสรุปรายเดือน ในรูปแบบ PDF ทีม่ เี นื้อหาครอบคลุมรายละเอียดการป้ องกันการโจมตี เช่น
จานวนครัง้ ทีถ่ ูกโจมตี โจมตีมาจากทีใ่ ด (IP Address และประเทศต้นทางการโจมตี) ประเภทการโจมตี
และ Threshold ทีถ่ ูกโจมตี เป็ นอย่างน้อย
22. สามารถป้ องกัน การโจมตี DDoS ให้ก ับเว็บไซต์ท่อี ยู่ Co-location ของ ISP ในประเทศไทยและบน
Public Cloud เช่น Amazon Web Service, Microsoft Azure เป็ นต้น
23. กรณี พ บเหตุ ก ารณ์ ซ่ึง มีผ ลกระทบประเภท Critical ผู้ ใ ห้ บ ริก ารจะต้ อ งแจ้ง ให้ก ับ พนั ก งานตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 นาที (SLA) รวมถึงดาเนินการแก้ไขให้ ระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบ กลับสูส่ ภาวะปกติ ภายใน 3 ชัวโมง
่
24. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ รวมถึงให้คาปรึกษา
การปรับ เปลี่ย นค่ า Configuration ของระบบ เพื่อ ให้สามารถท างานร่ ว มกับระบบต่ า งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การส่งมอบและการติ ดตัง้
1. นา Website ที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องการบริการจาก Incapsula ขึน้ ระบบ และทาให้การ request หน้า
เว็บจากผูใ้ ช้งานผ่านระบบ Incapsula
2. นาส่งรายงานการดาเนินการทุกต้นเดือนให้ฝ่ายความปลอดภัยและสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หากมีการบารุงรักษาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้นาส่งในรายงานด้วย)
3. กาหนดการส่งมอบระบบ ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
1.4 การรับประกันและบารุงรักษา
ระบบจะต้องสามารถทางานได้ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 99 ของระยะเวลาทัง้ หมด นับตัง้ แต่ตลาดหลักทรัพย์เริม่
ใช้งานระบบ ถึงวันสิน้ สุดการดาเนินงานของผู้ ให้บริการ กรณีท่เี กิดปั ญหา ระบบจะต้องได้รบั การแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 24 ชัวโมง
่
มีการตรวจเช็คความพร้อมของระบบทุกเดือน

2.

ระยะเวลา
ระยะเวลาการให้บ ริก ารระบบ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2562 จนวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 หรือ ตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ได้ตกลงร่วมกับผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือก
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)
กาหนดการ
ลำดับ

รำยละเอียด

กำหนดกำร

1.

ประกาศเชิญชวน

29 ตุลาคม 2561

2.

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1 พฤศจิกายน 2561

3.

กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2 พฤศจิกายน 2561

4.

ยื่นเอกสารคุณสมบัติและเทคนิคเป็ น แผ่นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)

12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.

5.

ยื่นซองประกวดราคา พร้ อมหนังสือมอบอานาจตัว
จริ ง (ถ้ ามีการมอบอานาจในการยื่นประกวดราคา)

12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.

6.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

ภายหลังจาก 19 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั น้ ที่ 17 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ดิ น แดง กรุ ง เทพฯ Visit us at
http://www.set.or.th

