ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดจ้าง Managed Security Services
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้าง Managed Security Services โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผู้
ยื่น ข้อ เสนองาน ก าหนดการและข้อ มู ล อื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่แ สดงไว้ใ นข้อ ก าหนดและขอบเขตของงาน ( Term of
Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. ความต้องการด้านเทคนิค
a) ต้องมีศนู ย์เฝ้ าระวัง (Security Operation Center – SOC) ในพืน้ ที่ Asia Pacific Japan (APJ) เป็ น
อย่างน้อย
b) ผู้ให้บริการต้องมี SOC อย่างน้ อย 1 แห่ง โดย SOC แต่ ละแห่งจะต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการให้บริการอย่างน้อย 2 แห่ง
c) SOC หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ใี ห้บริการ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO27001 เป็ น
อย่างน้อย หากมีมาตรฐานอื่นเพิม่ เติม (โปรดระบุ) เช่น SSAE 16 Reporting Standard สาหรับ
SOC, Certified PCI DSS v2.0 Service Provider
d) มีทมี งาน Security Professional ที่ปฏิบตั ิงานใน SOC และได้รบั ประกาศนียบัตรในระดับ GIAC
Certified Analysts หรือ ระดับ Cybersecurity Analyst/Forensic จ านวน 2 ท่ า นขึ้น ไป หากมีใบ
ประกาศนียบัตรอื่นเพิม่ เติม (โปรดระบุ)
e) มีฐานข้อมูลภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ (โปรดระบุแหล่งทีม่ า
ของฐานข้อมูล)
f) มีระบบ Ticket Management เพื่อบริหารจัดการและติดตามเหตุการณ์ภยั คุกคามด้านความมันคง
่
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ ได้
g) จัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ยในการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ละผู้ ใ ห้ บ ริก าร
SecureWorks
2. การดาเนินงาน และสิง่ ทีต่ อ้ งส่งมอบ
a) ให้บริการเฝ้ าระวังภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ แบบ 24x7x365 (ตลอดเวลา) โดย
มี Availability SLA ≥ 99.95%
b) ต้องสามารถวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้ ระดับ Application และ Systems ซึง่ ติดตัง้ ใช้งานที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ 2 แห่ง โดยมีรายการเบือ้ งต้น อย่างน้อยดังนี้
- Firewall with IPS/IDS features (Active-Standby) จานวน 6 ตัว
- Load-balance (Active-Standby) จานวน 4 ตัว
- Proxy จานวน 4 อุปกรณ์
- VPN จานวน 2 ตัว
- Active Directory/LDAP
ผูเ้ สนอราคาสามารถนาเสนอราคาการวิเคราะห์ Log จากอุปกรณ์อ่นื เพิม่ เติม (Optional) เช่น
Antivirus/ Anti-malware เป็ นต้น อีกทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการ
์
Log จากทีร่ ะบุในข้อนี้เป็ นอุปกรณ์อ่นื ในประเภทเดียวกันในจานวนทีเ่ ท่ากัน โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม
c) ให้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล Traffic ทีม่ คี วามเสีย่ งเป็ นภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

d) ให้บริการจัดเก็บข้อมูล Incident Log ซึง่ สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามการร้องขอของตลาด
หลักทรัพย์โดยรองรับความต้องการดังต่อไปนี้
- สามารถเรียกแสดงผล Incident Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- มีการสารองข้อมูล Incident Log ไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
e) ใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดาเนินการทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ทงั ้ หมด หรือดาเนินที่ SOC ทัง้ หมด หรือมีวธิ กี ารดาเนินการในรูปแบบอื่น (โปรดระบุ)
f) จัดเตรียมช่องทางการจัดส่ง Log จากศูนย์คอมพิวเตอร์ทงั ้ 2 แห่งของตลาดหลักทรัพย์กบั SOC ของผู้
ให้บริการ โดยต้องมีการบริหารจัดการช่องทางการจัดส่ง Log ไปยัง SOC ให้มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ดังนี้
g) รองรับการบีบอัดและการเข้ารหัสข้อมูล
h) สามารถจากัด Bandwidth ในการส่งข้อมูลได้ (Optional)
i) วิธกี ารจัดการอื่นๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (โปรดระบุ)
j) ให้คาปรึกษาหรือแก้ปัญหาเบื้อ งต้นในแต่ ละ Incident กับเจ้าหน้ าที่ตลาดหลักทรัพย์ โดยทีมงาน
ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นความมัน่ คงปลอดภัย เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Security Analysts) ได้ต ลอดเวลา
(24x7x365) โดยไม่กาหนดจานวนครัง้ และไม่จากัดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ , E-mail,
Web Chat, Instant Messaging, On-site support/forensic เป็ นต้น (โปรดระบุ)
k) หากพบเหตุการณ์ทก่ี ระทบความมันคงปลอดภั
่
ยในระดับ Critical Event จะต้องแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่
ของตลาดหลักทรัพย์ทราบผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ E-mail เป็ นอย่างน้ อย พร้อมคาแนะนาและ
ข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการปั ญหา ภายใน 15 นาที (SLA) นับจากเวลาทีต่ รวจพบเหตุการณ์
ดังกล่าวในอุปกรณ์ของตลาดหลักทรัพย์
l) มีทีม งานที่ท าหน้ า ที่วิเ คราะห์ค วามเสี่ย งจากฐานข้อ มู ล ภัย คุ ก คามเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
ดาเนินการให้ระบบเฝ้ าระวังภัยคุกคามสามารถตรวจจับภัยคุกคามทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดังกล่าว
3. การส่งมอบและการติดตัง้
a) ตัง้ ค่าระบบเพื่อนาข้อมูล log จากอุปกรณ์ต่างๆเข้าสูร่ ะบบการเฝ้ าระวังติดตามของ Securework
b) จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ พร้อมข้อเสนอแนะและข้อมูลประกอบอย่างเหมาะสม และ
จัดส่งอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน (โปรดระบุรปู แบบในการรายงาน) (โปรดระบุความถี่
ในการจัดส่งรายงาน เช่น ต่อวัน, ต่อสัปดาห์, ต่อเดือน เป็ นต้น)
c) สาหรับการติดตัง้ Software หรืออุปกรณ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ในการให้บริการ โปรดระบุรายละเอียด
พร้อมข้อมูลแผนผัง (Diagram), การเชื่อมต่อ, การใช้งาน Port และขัน้ ตอนดาเนินการ
c) กาหนดการส่งมอบระบบ ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
4. การรับประกันและบารุงรักษา
การดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์หรือ Software ทีใ่ ห้บริการตลาดหลักทรัพย์จะต้องสามารถให้บริการ
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยหากพบปั ญหา ทางผูเ้ สนองานจะต้องเข้ามาดาเนินการแก้ไขโดย
5. ระยะเวลา
ระยะเวลาให้บริการตัง้ แต่ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)

กาหนดการ
ลำดับ
1.
2.

รำยละเอียด

3.
4.

ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์
ITProcurementUnit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นซองประกวดราคา

5.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

กำหนดกำร
29 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
5 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00 น.
26 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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

