ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาบริ การ Managed Security Services

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการให้บริการ Managed
Security Services (“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน
กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสาร
นี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
a) ต้องมีศนู ย์เฝ้ าระวัง (Security Operation Center - SOC) ในพืน้ ที่ Asia Pacific Japan (APJ) เป็ นอย่างน้อย โดย
SOC แต่ละแห่งจะต้องมีศนู ย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการให้บริการอย่างน้อย 2 แห่ง
b) SOC หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO27001 เป็ นอย่างน้อย หากมี
มาตรฐานอื่นเพิม่ เติม (โปรดระบุ) เช่น SSAE 16 Reporting Standard สาหรับ SOC, Certified PCI DSS v2.0
Service Provider
c) มีทมี งาน Security Professional ทีป่ ฏิบตั งิ านใน SOC และได้รบั ประกาศนียบัตรในระดับ GIAC Certified
Analysts หรือระดับ Cyber security Analyst/Forensic จานวน 10 ท่านขึน้ ไป หากมีใบประกาศนียบัตรอื่นเพิม่ เติม
(โปรดระบุ)
d) มีฐานข้อมูลภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ (โปรดระบุแหล่งทีม่ าของฐานข้อมูล)
e) มีระบบ Ticket Management เพื่อบริหารจัดการและติดตามเหตุการณ์ภยั คุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ ได้
f) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครือข่ายในการเชื่อมต่อ (Internet Link) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์และผูใ้ ห้บริการ
SecureWorks
g) มีระบบการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วกับภัยคุกคามทีเ่ กีย่ วข้องย้อนหลังได้ 90 วัน
h) Global Threat Intelligence Visibility and Insight
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
a) ให้บริการเฝ้ าระวังภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศแบบ 24x7x365 (ตลอดเวลา)โดยมี Availability
SLA ไม่ต่ากว่า 99.95%
b) ต้ อ งสามารถวิเ คราะห์ Log จากอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ทัง้ ระดับ Applications และ Systems ซึ่ง ติด ตัง้ ใช้ง านที่ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรองรับอุปกรณ์เบือ้ งต้นดังนี้

-

อุปกรณ์ Network/Firewall/IPS/IDS จานวน 10 คู่
อุปกรณ์ Server จานวน 40 เครื่อง
สิทธิในการตรวจจับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Endpoint Threat Detection) ในระบบ 40
Licenses
อีกทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการ Log จากทีร่ ะบุในข้อนี้เป็ นอุปกรณ์อ่นื ใน
์
ประเภทเดียวกันในจานวนทีเ่ ท่ากันโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
c) ให้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล Traffic ทีม่ คี วามเสีย่ งเป็ นภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศได้
d) ให้บริการจัดเก็บข้อมูล Incident Log ซึ่งสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์
โดยรองรับความต้องการดังต่อไปนี้
- สามารถเรียกแสดงผล Incident Log ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- มีการสารองข้อมูล Incident Log ไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- ใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยดาเนินการทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดหรือดาเนินที่ SOC ทัง้ หมด หรือมีวธิ กี ารดาเนินการในรูปแบบอื่น (โปรดระบุ)
e) จัดเตรียมช่องทางการจัดส่ง Log จากศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์กบั SOC ของผูใ้ ห้บริการ โดยต้องมี
การบริหารจัดการช่องทางการจัดส่ง Log ไปยัง SOC ให้มปี ระสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้
- รองรับการบีบอัดและการเข้ารหัสข้อมูล
- วิธกี ารจัดการอื่นๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (โปรดระบุ)
f) ให้คาปรึกษาหรือแก้ปัญหาเบือ้ งต้นในแต่ละ Incident กับเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Analysts) ได้ตลอดเวลา (24x7x365) โดยไม่กาหนดจานวน
ครัง้ และไม่จากัดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, E-mail, Web Chat, Instant Messaging เป็ นต้น (โปรด
ระบุ)
g) หากพบเหตุ การณ์ ท่กี ระทบความมันคงปลอดภั
่
ยในระดับ Critical Event จะต้องแจ้งให้แก่เจ้าหน้ าที่ของตลาด
หลักทรัพย์ทราบผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ E-mail เป็ นอย่างน้ อย พร้อมคาแนะนาและข้อมูลประกอบในการ
บริห ารจัด การปั ญหาภายใน 15 นาที (SLA) นับ จากเวลาที่ตรวจพบเหตุ ก ารณ์ ด ังกล่ า วในอุป กรณ์ ของตลาด
หลักทรัพย์
h) มีทมี งานทีท่ าหน้าทีว่ เิ คราะห์ความเสีย่ งจากฐานข้อมูลภัยคุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินการให้ระบบเฝ้ า
ระวังภัยคุกคามสามารถตรวจจับภัยคุกคามทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดังกล่าว
i) มีโปรแกรมหรือ Web Portal ที่ใช้สาหรับการสื่อสารและเชื่อมต่ อไปยัง SOC ของผู้ให้บริการเพื่อให้ทางตลาด
หลัก ทรัพ ย์สามารถเฝ้ า ติด ตามและรับ ทราบถึง สถานะการณ์ ท างด้า นความปลอดภัย ทางไซเบอร์ข องตลาด
หลักทรัพย์
j) ต้องจัดให้มจี านวนชัวโมงการบริ
่
การให้ความช่วยเหลือในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยร้ายแรงทีต่ อ้ งการ
การตอบสนองหรือตรวจสอบต่อเหตุการณ์ (Incident Response Services) ไม่น้อยกว่า 20 ชัวโมง
่ และหากกรณีท่ี
ไม่ได้มกี ารนาชัวโมงการบริ
่
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมาใช้งาน สามารถนาจานวนชัวโมงที
่
่เหลืออยู่นัน้ มา
เปลีย่ นการให้บริการแบบ Incident Response Proactive Services ได้เช่น การจัดทานโยบายด้านความปลอดภัย
ต่าง ๆ เช่น Table Top Exercise, Security Process Guide or Playbook ตามความเหมาะสมของจานวนชัวโมง
่
การให้บริการทีม่ อี ยู่
ทัง้ นี้ผเู้ สนองานจะต้องปฎิบตั งิ านหรือส่งมอบงานให้เป็ นตามมาตรฐานของกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง

1.3

การส่งมอบและการติ ดตัง้
a) สิทธิในการใช้บริการตามอุปกรณ์ทก่ี าหนดในขอบเขต

1.4

การรับประกันและบารุงรักษา
การดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์หรือ Software ทีใ่ ห้บริการตลาดหลักทรัพย์จะต้องสามารถให้บริการได้ตลอด
24 ชัวโมง
่ โดยหากพบปั ญหาทางผูเ้ สนองานจะต้องเข้ามาดาเนินการแก้ไข
2.

ระยะเวลา
ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ 3 ปี 6 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ITProcurementUnit@set.or.th
7 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ITProcurementUnit@set.or.th
8 ยื่นข้อเสนองาน
10 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
11 พฤศจิกายน 2564
16 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
24 พฤศจิกายน 2564
20 ธันวาคม 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

