ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาอุปกรณ์ Unified Storage Refreshment 2021
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบริการติดตัง้ และบารุงรักษา (“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตาม
สัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1. ความต้องการด้านเทคนิ ค
ผู้เ สนองานต้อ งดาเนิ น การจัด หาและส่ง มอบอุ ปกรณ์ Hardware รวมถึง Software License (“อุปกรณ์ ” ) สาหรับ
โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์ Unified Storage Refreshment 2021 พร้อมให้บริการติดตัง้ และบารุงรักษา ณ สถานที่ต ามที่
ตลาดหลัก ทรัพ ย์กาหนด (“สถานที่ ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ” ) ตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้ง านของตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึง
บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้บริการรับประกันผลงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ จานวน 2 (สอง) ชุด ณ สถานที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ DC1 และ DC2) โดยมี
รายละเอียดความต้องการทางเทคนิคต่อ 1 (หนึ่ง) ชุด ดังต่อไปนี้
ความต้องการทางเทคนิ คต่อ 1 ชุด
Hardware Specification
Architecture
All-Flash Solution
Brand
NetApp หรือ Dell EMC
Redundant controller สาหรับทุก modules
Controller
Redundant power supply และ cooling fans
Memory สาหรับ redundant controller รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 256 GB
Rack Specification
Rack (U) Form Factor
Disk type: SSD
รองรับการเสียได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยพร้อมกัน โดยไม่กระทบกับ Storage performance
Disk
Spare capacity ทีม่ พี น้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่าขนาด disk ทีน่ าเสนอ 1 หน่วย หรือมี Hot spare อย่างน้อย 1
หน่วย
Effective capacity ไม่น้อยกว่า 200TB โดยคิดจากการทา Deduplication และ Compression เท่านัน้ ไม่
รวม Snapshot และ Thin provision
รวมถึงต้องมีเอกสารการันตีจากเจ้าของผลิตภัณฑ์รวมระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหลัง UAT เสร็จ
เรียบร้อย
Capacity
Data reduction ratio ไม่เกิน 3:1
รองรับการขยาย Capacity ด้วยการเติม disk ให้ได้ effective capacity เป็ น 300TB โดยไม่ตอ้ งเพิม่ หรือ
เปลีย่ น controller

รองรับได้ไม่ต่ากว่า 100,000 IOPs ที่ Latency ไม่เกิน 2 Millisecond
สาหรับ Workload ขนาด 8K, Random Read 30% Write 70% ตามค่า RAID Configuration ทีน่ าเสนอ
IOPS and Latency
โดยต้อง Enable feature Inline Compression และ Inline Deduplication
(โดยสามารถทดสอบได้ดว้ ยโปรแกรม เช่น IOMETER หรือ VDBENCH เป็ นต้น)
Protocol
NFSv3, NFSv4 หรือ 4.1, iSCSI
มี Network Interface สาหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 Port ต่อ 1 Controller โดยแต่ละ Port มีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลแบบ 10Gbps (10 Gbps Ethernet SFP+) โดยต้องนาเสนอ Transceiver สาหรับ
Storage ให้ครบตามจานวน Port ทัง้ หมดทีน่ าเสนอ
Network Connections รองรับการเพิม่ จานวน Port ได้
กรณีจาเป็ นต้องใช้ Network Interface แยก สาหรับการทา Storage Replicate ให้นาเสนอเพิม่ เติมมา
ด้วยบน Redundant Interface
Support multiple IP และการทา VLAN
นาเสนอ Cisco Transceiver Module ชนิด SFP-10G-SR-S เพื่อติดตัง้ บนอุปกรณ์ Cisco ทีท่ างตลาด
Transceiver
หลักทรัพย์ใช้งานอยู่ ให้มจี านวนเพียงพอต่อการเชื่อมต่อกับ Port 10Gb ของอุปกรณ์ทน่ี าเสนอ
Cables
จานวน Cable ทัง้ หมดต้องเพียงพอกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทงั ้ หมดทีน่ าเสนอ
24x7 Hours onsite support
โดยระยะเวลารับประกันเริม่ ตัง้ แต่ผ่านการทดสอบการใช้งานจากตลาดหลักทรัพย์ (UAT) เสร็จเรียบร้อย
และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
Warranty
อุปกรณ์ทส่ี ง่ มอบต้องเป็ นของใหม่ และมีอะไหล่รองรับไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากบริษทั
เจ้าของผลิตภัณฑ์
Preventive Maintenance (PM) ทุก 3 เดือน
Installation Services Include installation and implementation services
Features
Volume snapshot/restore
Data Replication across site แบบ Asynchronous (at least RPO: 1-min)
Quality of Service (QoS)
Required Features
Inline Deduplication, Inline Compression, Thin-provisioning
Support Kubernetes CSI Driver
Support vVOL
Ransomware detection
Optional Features
At-rest encryption
Management RESTful API
Windows Server 2012 and above
Compatibility
Red Hat Enterprise version 6 and above
VMware ESXi version 6.5 and above
แจ้งเตือนความผิดปกติของ Storage เช่น Power Supply, SSD, Controller และในรูปแบบ Email
ดูประสิทธิภาพการทางานของ Storage เช่น Capacity, Latency (ms), IOPs, Throughput แบบ Realtime และ Historical ได้ผ่านช่องทาง Browser
Management and
Monitoring Tool
แสดงผลการใช้ทรัพยากรของ IOPS และ Latency ระหว่าง VMWare Environment ในระดับ VM, Host,
Network และ Storage ได้
ช่วยแก้ปัญหาของระบบโดยการเปิ ด Case เพื่อแจ้งเหตุการณ์แจ้งซ่อมเพื่อแก้ไขปั ญหาได้โดยอัตโนมัติ

ช่วยในการวิเคราะห์ แนะนาในกรณีทร่ี ะบบต้องการความช่วยเหลือได้ดงั ต่อไปนี้
a. การวิเคราะห์และแนะนาแนวทางแก้ไข Performance Analysis
b. วิเคราะห์แนวโน้มการใช้เนื้อที่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
Software and License
Software and
ต้องครอบคลุมทุก Features และ Capacity ทัง้ หมดทีน่ าเสนอ
License

1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอในการเตรียมความพร้อมของ
ระบบส าหรับ โครงการฯ เพื่อ ให้ส ามารถด าเนิ น การติด ตัง้ อุ ป กรณ์ และระบบส าหรับ โครงการฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการรักษา
ความลับขององค์กร (NDA) ด้วย
1.2.2 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการออกแบบ ให้คาแนะนา และติดตัง้ อุปกรณ์ทใ่ี นสถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อ ให้อุ ป กรณ์ ที่จ ัด ซื้อ
สามารถทางานร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ อ่ืน ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษัท ย่ อ ยของตลาด หลักทรัพย์ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั
ได้อย่างสมบูรณ์
1.2.3 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ระบบระบายความร้อนสามารถทางานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.2.4 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการจัดเก็บสายเคเบิ้ลทัง้ หมดให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชื่อบนสายเคเบิล้
(Label) แต่ละเส้น เพื่อให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1.2.5 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ อุปกรณ์ ได้แก่ Hardware และ/หรือ Software รวมทัง้ License ต่าง ๆ (ถ้ามี)
1.2.6 ผู้เสนองานมีหน้ าที่ในการตัง้ ค่า Configuration อุปกรณ์ ท่นี าเสนอ และติดตัง้ OS อุปกรณ์ ท่นี าเสนอให้สามารถ
ทางานร่วมกับ Access Network หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเพื่อรองรับระบบงาน ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
1.2.7 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการปรับแต่งค่า Parameter ต่ าง ๆ พร้อมการ Hardening OS และ Software ที่ติดตัง้ ตาม
Guideline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
1.2.8 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรืออัพเกรด (Upgrade) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุปกรณ์ และ/หรือการติดตัง้ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน
1.2.9 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ให้เป็ นปั จจุบนั ล่าสุดและเพื่อให้อุปกรณ์
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เสนองานจะต้องแจ้ง ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้ าก่ อนทาการอัพ เดต
(Update) และ/หรืออัพเกรด (Upgrade) และจะดาเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของตลาดหลักทรัพย์ และ
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.2.10 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารสรุปการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

-

1.2.11
1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่ อของอุปกรณ์ ท่นี าเสนอในโครงการฯ ทัง้ ในรูปแบบ Logical View และ
Physical View (ต้องใช้ Stencil ที่ตรงกับ item นัน้ ๆ) ในรูปแบบ Soft Copy ที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิม่ เติมได้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ทีก่ าหนดในตัวอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดทีแ่ สดงถึง
เหตุผลในการปรับเปลีย่ นค่า Parameter ต่าง ๆ ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติม
ได้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงถึงอุปกรณ์ ต่อพ่วงทัง้ หมด พร้อมทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถึงวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง
นัน้ ๆ (ถ้ามี)
ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการปรับ ปรุงข้อมูลในเอกสารตามข้อ 1.2.10 ให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
รับประกัน
ผู้เสนองานมีหน้าที่จดั อบรม อธิบายถึง Design และการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ทงั ้ หมดอย่างเป็ นทางการ ให้แก่
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ ณ สถานทีท่ ต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด พร้อมจัดทาเอกสารประกอบการ
จัดอบรมดังกล่าว
กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
- ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรทีก่ ากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
- ผูเ้ สนองานต้องมีควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีทม่ี กี ารมอบหมายการ
ปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
ผูเ้ สนองานสามารถพิจารณาเลือกเสนออุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ เช่น Energy Star, RoHS,
UL และ อื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/#I (โปรด
ระบุมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั (ถ้ามี))
ผู้เสนองานต้องปฏิบตั ิงานให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์โ ดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้มปี ระสบการณ์และได้รบั การรับรองจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ด้วยพนักงานทีม่ คี วามรู้ ซึง่ มีขนั ้ ตอน วิธกี าร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่
เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Environment) และปฏิ บ ั ติ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการอาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทางาน กรณี ท่ีใ ช้สารเคมีอนั ตราย จะต้อ งมีเ อกสารแสดงวิธีก ารใช้งานเสนอแก่ ตลาด
หลักทรัพย์ก่อนดาเนินงาน

1.3 การส่งมอบและการติ ดตัง้
ผูเ้ สนองานจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับตัง้ แต่ได้รบั การยืนยันการสังซื
่ อ้
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ และดาเนิ น การติด ตัง้ ให้แล้วเสร็จพร้อ มใช้งานภายใน 4 (สี่) สัปดาห์
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงวันทีส่ ่ง
์
มอบและติดตัง้ อุปกรณ์ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
1.4 การรับประกันและบารุงรักษา
1.4.1 ระยะเวลาการรับประกันและบารุงรักษาอุปกรณ์ Hardware รวมถึง Software license ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ไว้ในความต้องการด้านเทคนิคข้อ 1.1 นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ ุปกรณ์ได้ทาการติดตัง้ แล้วเสร็จครบถ้วน จนสามารถใช้
งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการทดสอบการใช้งานจากตลาดหลักทรัพย์ (UAT)
เรียบร้อยแล้ว และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

1.4.2

1.4.3

1.4.4

ตลอดระยะเวลาของสัญ ญา ผู ้เ สนองานมีห น้า ทีใ่ นการให้ค วามช่ว ยเหลือ ตามการร้อ งขอของ ตลาด
หลักทรัพย์ในการให้คาปรึกษา รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่า Configuration เพื่อให้อุปกรณ์ สามารถทางาน
ร่วมกับระบบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูเ้ สนองานตามข้อ 1.1 ต้องให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์เป็ นประจาทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับตัง้ แต่อุปกรณ์ได้
ท าการติด ตัง้ แล้ว เสร็จ จนครบระยะเวลาการรับ ประกัน โดยดาเนิ น การ ณ สถานที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลด้านความสมบูรณ์ในการทางานของอุปกรณ์ พร้อมส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากการเข้า ตรวจสอบอุปกรณ์ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ตรวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผูเ้ สนองานจะต้องทาการแก้ไขให้อุปกรณ์ดงั กล่าวให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ ภายใน
เวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันทีเ่ ข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์และได้รบั การรับรองจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุ นหลังการขายตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่
7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์ และเข้าถึง
สถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สารองเพื่อแก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์
สามารถทางานต่อได้ตามรูปแบบ Warranty ที่นาเสนอ ทัง้ นี้ ผู้เสนองานต้ องมีการตอบสนองภายใน 4 (สี)่
ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั แจ้งเหตุจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อควรทราบ
ผูเ้ สนองานทีช่ นะการประกวดราคาตกลงและรับทราบว่า บรรดากรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์ และความสูญหายหรือ เสีย หายของ
อุ ป กรณ์ จ ะถู ก โอนมายัง หรือ ตกเป็ น ของตลาดหลัก ทรัพ ย์เ มื่ อ อุ ป กรณ์ ไ ด้ถู ก ติด ตั ง้ ณ สถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์ จน
สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
4 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th
5 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th
6 ยื่นข้อเสนองาน
7 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
19 กรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564

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
Visit us at www.set.or.th

