ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารจัดการเครือข่าย SETNET3 ปี 2565 – 2570

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการบริหารจัดการเครือข่าย
(“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูล
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1

ความต้องการด้านเทคนิ ค
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความประสงค์จดั จ้างผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการเครือข่าย SETNET3 ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทสมาชิก แบบครบวจร โดยการจัดหาอุปกรณ์ และซอฟแวร์ระบบเครือข่าย SETNET3 ชุดใหม่เพื่อทดแทน
เครือข่ายชุดเดิม พร้อมบริการติดตัง้ บารุงรักษา บริหารจัดการ และโอนย้ายระบบจากเครือข่ายชุดเดิม โดยมีรายละเอียด
ความต้องการดังนี้
1.1.1. ความต้องการของระบบเครือข่าย SETNET3
1.1.1.1 SETNET3 เป็ นระบบเครือข่ายหลักทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษทั สมาชิก เพื่อใช้รบั ส่ง ข้อมูล
ธุรกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลกั ษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 รูปที่ 5.1
สามารถแบ่งออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี้
(1) ส่วนแกนกลาง (Backbone) ทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อส่วนต่างๆในเครือข่าย SETNET3 เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ MPLS Router ที่รองรับการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารของบริษัทสมาชิกจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ จานวน
อย่างน้อย 5 รายได้แก่ Interlink, NT (TOT), Symphony, True, UIH โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อของสมาชิกเป็ นไปตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 รูปที่ 5.2 - 5.4
อุ ป กรณ์ MPLS Router ท าหน้ า ที่เ ชื่อ มต่ อ เข้า สู่ ส่ ว นต่ า งๆ ของระบบเครือ ข่ า ยด้ ว ย Dynamic Routing Protocol ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเทคโนโลยี MPLS เพื่อให้สามารถสร้างบริการทีห่ ลากหลาย และสร้างการเชื่อมต่อ
ส่วนบุคคลเสมือน (VPN) ในระดับ Layer 2 หรือ Layer 3 ให้แก่บริษทั สมาชิก โดยระบบเครือข่ายนี้สามารถรับส่งข้อมูล
ชนิด Unicast, Multicast และ Broadcast ได้
(2) ส่วนบริการทัวไป
่ (General Services) เป็ นบริการพื้นฐานทัวไปที
่
่ให้บริการร่วมกับระบบงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เช่น NTP, DNS เป็ นต้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ Firewall, Switch, Server และ Software ที่ต้องติดตัง้ เพื่อ
ให้บริการ
(3) ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่าย เป็ นการเชื่อมต่อเพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย โดยแยกออกจาก
เครือ ข่ า ยหลัก ที่ใ ห้บ ริก ารข้อ มู ล ธุ ร กรรม (Out-of-band Management) ประกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ Switch, Server และ
Software สาหรับบริหารจัดการเครือข่าย เช่น Network Management System, AAA, Syslog, SNMP Server เป็ นต้น
(4) ส่วนบริการ Co-location เป็ นบริการเชื่อมต่อเครือข่าย SETNET3 สาหรับบริษัทสมาชิกที่มรี ะบบงานติด
ตัง้ อยู่ภายในพืน้ ที่ Data Center ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยอุปกรณ์ Aggregated Co-location Switch และ Colocation Switch

(5) ส่วนเชื่อมต่อระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Application Services) ทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อเครือข่าย SETNET3
เข้าสูร่ ะบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1.1.2 ติดตัง้ อุปกรณ์และ Software ของเครือข่าย SETNET3 ตามข้อ 1.1.1.1 ภายในพืน้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 1
และ 2 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (DC1 และ DC2) เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบงานของตลาดหลักทัพย์ฯ ที่ DC1 และ
DC2
1.1.1.3 ติดตัง้ อุปกรณ์และ Software ของเครือข่าย SETNET3 ตามข้อ 1.1.1.1 ภายในพืน้ ทีศ่ ูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้
เสนองาน หรือทีอ่ ่นื ใด ทีจ่ ดั หาโดยผูเ้ สนองาน เพื่อ เชื่อมต่อไปยังระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ Alternate
DR Site (ไม่เปิ ดเผยสถานที่) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาวงจรเชื่อมต่ อจากอุปกรณ์ SETNET3 ชุด
ดังกล่าวไปยัง Alternate DR Site
1.1.1.4 อุปกรณ์และ Software ที่นาเสนอต้องสามารถเชื่อมต่อ และทางานร่วมกันกับวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ปัจจุบนั
ทัง้ หมดของบริษทั สมาชิก และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็ นอย่างดี
1.1.1.5 คุณสมบัตขิ นั ้ ต่าของอุปกรณ์เครือข่าย Server และ Software เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
1.1.1.6 ระบบเครือข่ายแกนกลาง ต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อจากบริษทั สมาชิก ด้วยอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อ
ผ่านวงจรสื่อสารประเภท MPLS Virtual Leased Line ทีร่ องรับการรับส่งข้อมูลได้ทคี่ วามเร็ว ตัง้ แต่ 1 - 120
Mbps ได้เป็ นอย่างน้อย โดยเชื่อมต่อตามรูปแบบทีก่ าหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 รูปที่ 5.2 – 5.4 ได้
ทุกรูปแบบ
1.1.1.7 ระบบเครือข่ายแกนกลาง ต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อจากบริษทั สมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 100 (หนึ่งร้อย) ราย
และสามารถรองรับการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ DC1/DC2 และ Alternate DR Site ได้แห่ง
ละไม่น้อยกว่า 300 (สามร้อย) วงจร โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแต่ละรายด้วย MM
Fiber-Optic 10Gbps หรือ MM Fiber-Optic 1Gbps หรือ UTP 1 Gbps
1.1.1.8 ระบบเครือ ข่า ยแกนกลาง ต้อ งสามารถรับ ส่ง ข้อ มูลระหว่า งตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และบริษ ทั สมาชิก ได้อ ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการส่งข้อมูลขนาด 64 (หกสิบสี)่ Byte จากอุปกรณ์ Router ของบริษทั
สมาชิกมายังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในส่วนให้บริการระบบงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้
สองแห่ง และได้รบั การตอบกลับจากอุปกรณ์ระบบเครือ ข่ายในส่วนให้บริการระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Round Trip Time) ไม่เ กิน กว่า 8 (แปด) มิล ลิว นิ าที โดยการใช้วงจรสื่อสารประเภท Virtual Leased Line
MPLS ขนาดความเร็ว 1 Mbps
1.1.1.9 ระบบเครือข่าย SETNET3 ต้องสามารถรองรับการทางานด้าน QoS จากอุปกรณ์ Router ของบริษทั สมาชิก
จนถึงอุปกรณ์ในส่วนให้บริการระบบงาน (End-to-End) โดยสามารถแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล จัดลาดับ
การส่งข้อมูล ควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล ตามมาตรฐานของ DiffServ, IntServ
1.1.1.10 ข้อ มูลทีร่ บั ส่ง ระหว่า งตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และบริษ ทั สมาชิก เป็ น เส้น ทางการรับ ส่ง ข้อ มูลทีส่ นั ้ ที่ สุด และมี
ประสิทธิภาพสูงทีส่ ุด การรับส่งข้อมูลแต่ละประเภทจะต้องใช้เส้นทางเดิมในการรับและส่งข้อมูลเสมอ

1.1.1.11 ระบบเครือข่าย SETNET3 ในส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเกิดเหตุขดั ข้องทัง้ หมดหรือ บางส่วนของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย หรือวงจรเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
โดยข้อมูลต้องสามารถกลับมารับ -ส่งได้อย่างต่อเนื่องอีกครัง้ โดยอัตโนมัตภิ ายในระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ)
วินาที (Recovery Time) หลังจากเกิดเหตุขดั ข้องดังกล่าวขึน้
1.1.1.12 ระบบเครือ ข่า ย SETNET3 ในส่ว นการเชื่อ มต่อ ของบริษ ทั สมาชิก ต้อ งสามารถท างานได้อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุขดั ข้องที่อุปกรณ์ Router หรือวงจรเชื่อมต่อ โดยระบบจะต้องเปลีย่ นไปใช้เส้นทาง
หรืออุปกรณ์สารองและกลับมารับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องอีกครัง้ โดยอัตโนมัต ิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15
(สิบห้า) วินาทีหลังจากเกิดเหตุขดั ข้องดังกล่าวขึน้
1.1.1.13 สามารถป้ อ งกันไม่ให้บริษทั สมาชิก ทีเ่ ชื่อ มต่อ เข้าสู่ร ะบบเครือ ข่าย SETNET3 สามารถเข้าถึงข้อ มูล หรือ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของบริษทั สมาชิกรายอื่นๆได้
1.1.1.14 สามารถป้ องกันการบุกรุก ป้ องกันการเชื่อมต่อใช้งานผิดวิธ ี ป้ องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั สมาชิก หรือกรณีใดๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบให้ระบบเครือข่าย SETNET3 ไม่สามารถให้บริการได้ ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
1.1.1.15 บริษทั สมาชิกสามารถเข้าถึงระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ DC1/DC2 แต่จะไม่สามารถเข้าถึงระบบงานที่
Alternate DR Site ได้ จนกว่าเกิดเหตุทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถให้บริการระบบงานได้จากทัง้ DC1 และ
DC2 เมื่อ ได้ร บั ค ายืน ยัน จากตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ผู เ้ สนองานต้อ งประสานงานไปยัง ผู ใ้ ห้บ ริก ารวงจร
โทรคมนาคมต่างๆ เพื่อดาเนินการโอนย้ายวงจรสื่อสารของบริษทั สมาชิก จาก DC1 และ DC2 ไปที่ Alternate
DR Site ให้แล้วเสร็จทัง้ หมดภายใน 1 (หนึ่ง ) ชั ่วโมง ทัง้ นี้จะดาเนินการโอนย้ายเฉพาะวงจรสื่อสารทีบ่ ริษทั
สมาชิกได้สมัครใช้บริการเชื่อมต่อ Alternate DR Site ไว้เท่านัน้ (ปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริการจัดการ SETNET3 ไม่คดิ
ค่าบริการเชื่อมต่อ Alternate DR Site กับบริษทั สมาชิกทีใ่ ช้วงจรโทรคมนาคมของบริษทั True และยังไม่มี
สมาชิกรายใด สมัครใช้บริการเชื่อมต่อ Alternate DR Site กับผูใ้ ห้บริการวงจรโทรคมนาคมรายอื่นๆ)
1.1.2. ความต้องการของบริการจัดการเครือข่าย SETNET3 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1.2.1 ให้บริการจัดการระบบเครือข่าย SETNET3 แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั สมาชิก
ให้รบั ส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมันคงสู
่
ง และสามารถเพิม่ ขยายทัง้ ในด้าน
ของปริมาณการเชื่อมต่อ และประเภทของการให้บริการได้ในอนาคต
1.1.2.2 นำเสนอกระบวนกำรที่เป็ นมำตรฐำน สำหรับกำรดำเนินงำนเพื่อให้บริกำรและกำรจัดกำรระบบเครือข่ำยเป็ นไป
ตำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
1.1.2.3 ติด ตัง้ ระบบจัด การเครือ ข่า ย (Network Management System) ตามข้อ 1.1.1.1 ให้สามารถทางานร่วมกับ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย SETNET3 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามความสามารถของระบบทีน่ าเสนอ โดย
จัดทาช่องทางการเข้าถึงอุปกรณ์ของระบบเครือข่าย SETNET3 เพื่อจัดการ หรือเพื่อทาหน้าทีร่ บั ส่งข้อมูลด้าน
การจัดการต่างๆ ทีแ่ ยกจากช่องทางการรับส่งข้อมูลปกติ (Out of band Management) และสามารถเข้าถึงได้
จากศูนย์ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายของผูเ้ สนองาน (NOC) ทีใ่ ห้บริการแบบ 24x7
1.1.2.4 จัดให้มรี ะบบจัดการเครือข่ายทีม่ คี วามปลอดภัยในการใช้งาน เช่น การใช้โปรโตคอลตัง้ แต่ SNMPv2c ขึน้ ไป,
SSHv2 ขึน้ ไป, มี AAA Server สาหรับตรวจสอบผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย SETNET3 เพื่อ

จัดการในด้าน Configuration พร้อมทัง้ มีการทา Accounting log ทีส่ ามารถตรวจสอบผูท้ เ่ี ข้าถึงอุปกรณ์ คาสัง่
ทีใ่ ช้ และเวลาทีด่ าเนินการในแต่ละครัง้ เป็ นต้น
1.1.2.5 ให้คาแนะนา ปรับปรุง และเปลีย่ นแปลงค่ำ Configuration ต่ำงๆ บนอุปกรณ์และระบบเครือข่ำยตำมควำมต้องกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับปริมำณกำรเชื่ อมต่อของบริษัทสมำชิ ก และเพื่อเป็ นกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
1.1.2.6 จัดเก็บ สารองข้อมูล และค่าทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Server และ Software ต่างๆ ในระบบ
เครือข่าย SETNET3 ทัง้ หมด ให้เป็ นปั จจุบนั (Update) อย่างสม่าเสมอทุก 30 (สามสิบ) วัน และทุกครัง้ ก่อนมี
การเปลีย่ นแปลงค่าทางเทคนิคของอุปกรณ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ในกรณีทคี่ ่าทางเทคนิคสูญหายอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดการ ความเสียหายของอุปกรณ์ หรือการเปลีย่ นอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
1.1.2.7 จัดให้มรี ะบบทีส่ ามารถตรวจดูค่าสถิติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์ SETNET3 ปริมาณ
การรับส่งข้อมูลทีเ่ ชื่อมต่อ กันบนระบบเครือข่าย และบนวงจรเชื่อมต่อ ของบริษทั สมาชิกได้แบบ Real-time
และย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน โดยสามารถเรียกดูได้ในรูปแบบของ Graph ทีอ่ ่านเข้าใจได้ง่าย
แบบ Online ผ่าน Web Browser ทีเ่ ข้าถึงได้เฉพาะผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1.2.8 จัด ให้ม หี น้า จอระบบจัด การเครือ ข่า ยทีแ่ สดงสถานะของอุป กรณ์ร ะบบเครือ ข่า ย SETNET3 ทุก ส่ว น แบบ
Real-time สามารถแจ้งเตือนในรูปแบบของระดับสีต่างๆ โดยสีแต่ละสีจะต้องสามารถแสดงถึงระดับสถานะ
หรือบ่งบอกถึงสถานะได้อย่างถูกต้องในกรณีทเี่ หตุขดั ข้องทีเ่ กิดขึน้ กับอุปกรณ์ และวงจรเชื่อมต่อ โดยระบบ
การจัดการต้องสามารถรายงาน และแจ้งให้ทราบถึงเหตุดงั กล่าวไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามทีก่ าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้โดยอัตโนมัตโิ ดยผ่านทางช่องทาง E-mail และ/หรือ SMS
1.1.2.9 จัดให้มรี ะบบการจัดการทีส่ ามารถติดตามเหตุ เสีย ขัดข้อง หรือเหตุอ่นื ใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั
สมาชิกร้องขอ
1.1.2.10 ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ผดิ ปกติใดๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากระบบเครือข่าย SETNET3 หรือ
การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Router ของสมาชิก ซึง่ ส่งผลกระทบเกิดความขัดข้องต่อสมาชิกตัง้ แต่ 5 (ห้า) รายขึน้ ไป ผู้
เสนองานตกลงจัดทารายงานสรุปปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปั ญหาดเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ดังกล่าวขึน้ อีกในอนาคต ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ที่ผูเ้ สนองาน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือบริษทั สมาชิกตรวจพบปั ญหาแล้วแต่กรณี
1.1.2.11 แก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับระบบเครือ ข่าย SETNET3 เพื่อให้บริษทั สมาชิกสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
SETNET3 เพื่อดาเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้เสนองาน
1.1.2.12 วางแผนตรวจสอบ Operating System (OS) และ Software Patch สาหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย SETNET3
เพื่อดาเนินการปรับเปลีย่ นให้อยู่ในเวอร์ชนั ่ (Version) ทีเ่ หมาะสม ทันสมัยอยู่เสมอ
1.1.2.13 จัด ให้ม รี ะบบเพื่อ เก็บ Log ของอุป กรณ์ร ะบบเครือ ข่า ยSETNET3 ให้เ ป็ น ไปตามพรบ.ว่า ด้ว ยการกระทา
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
1.1.2.14 จัดทารายงานประจาเดือน (Monthly Report) เพื่อสรุปข้อมูลสถิตสิ าหรับอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบเครือข่าย
SETNET3 ทัง้ หมด รวมถึงอุปกรณ์ฝัง่ บริษทั สมาชิก ทีด่ ูแลและให้บริการโดยผู้เสนองานประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
•

รายงานสรุปปริมาณการใช้งานเฉลีย่ ของ CPU หน่วยความจา และความผิดปกติใดๆของอุปกรณ์

•

รายงานสรุปปริมาณการใช้งานเฉลี่ยของวงจรเชื่อมต่อ และปริมาณความผิดพลาดของวงจร (Error) และ
ความผิดปกติใดๆ ของวงจรเชื่อมต่อทุกวงจรภายในระบบเครือข่าย SETNET3 และวงจรเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
เครือข่าย SETNET3 ของบริษทั สมาชิกทัง้ หมด

•

รายงานสรุปค่าเฉลี่ย Round Trip Time (RTT) ที่วดั ระหว่างอุปกรณ์ Router ของบริษัทสมาชิกทุกตัว และ
อุปกรณ์ ในส่วนที่ให้บริการระบบงานของระบบเครือข่าย SETNET3 ซึ่งเชื่อมต่อผ่านวงจรของสมาชิกของ
ผูร้ บั บริการทุกวงจร

•

ข้อมูลสถิตทิ ุกส่วนในระบบเครือข่าย SETNET3 ต้องสามารถเรียกดูยอ้ นหลังได้ไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน

1.1.2.15 จัดทาเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดการติดตัง้ ระบบเครือข่าย SETNET3 คู่มอื การดาเนินการและจัดการระบบ
เครือข่าย SETNET3 โดยปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ
1.1.2.16 จัดทาเอกสาร Router Configuration ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 ในแต่ละ
รูปแบบ ให้กบั บริษทั สมาชิก โดยปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ
1.1.2.17 จัดทาเอกสารขัน้ ตอนการตรวจสอบ SETNET3 Network Connectivity Checklist ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน สาหรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 ในแต่ละรูปแบบ ให้กบั บริษทั สมาชิก โดยปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และ
ทันสมัยอยู่เสมอ
1.1.2.18 ให้คาแนะนา ตรวจสอบ แก้ไข ปั ญหาการใช้งานเครือข่าย SETNET3 ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษทั สมาชิก
1.1.2.19 เข้าร่วมการทดสอบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั สมาชิก ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบระบบเครือข่าย
SETNET3 หรือระบบงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานระบบเครือข่าย SETNET3
1.1.2.20 จัดให้มเี จ้าหน้าที่ผูช้ านาญการซึง่ เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในระบบเครือข่าย SETNET3
และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 ของบริษทั สมาชิกเป็ นอย่างดีจานวน 2 (สอง) คน ประจาการอยู่ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ DC1 ทุกวันทาการ เป็ นเวลา 12 ชั ่วโมง (8:00 น. - 20:00 น.) ต่อวัน 5 (ห้า) วันทาการต่อ
สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าทีส่ ามารถแบ่งเวลากันเข้าทางานโดยให้ครอบคลุมเวลาที่ กาหนดเช่น คนที่ 1 เวลา 8:00
– 17:00 น. และ คนที่ 2 เวลา 11:00 - 20:00 น. เป็ นต้น
1.1.2.21 เจ้า หน้า ทีท่ ีเ่ ข้า ประจ าการทีต่ ลาดหลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ 1.1.2.20 ต้อ งมีค ุณ สมบัต ติ าม เอกสารแนบท้า ย
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1.1.2.22 จัดให้มเี จ้าหน้าที่ผูช้ านาญการซึง่ เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในระบบเครือข่าย SETNET3
และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 ของบริษทั สมาชิกเป็ นอย่างดี ทีพ่ ร้อมให้บริการ และ Standby ใน
ลักษณะ Hot Line ตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่
7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์
1.1.2.23 จัดให้มกี ารอบรมบุคลากรของผู้เสนองาน ให้มคี วามรู้ และความเข้าใจในวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ การดูแลรักษา
อุป กรณ์ที่เ กีย่ วกับ การทางานของระบบเครือข่า ย SETNET3 ตลอดจนขัน้ ตอน เทคนิค ทัก ษะต่า ง ๆ และ
กระบวนการปฏิบตั กิ าร เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย SETNET3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.3. ความต้องการของบริการจัดการเครือข่าย SETNET3 ในส่วนของบริษทั สมาชิ ก
1.1.3.1 ผูเ้ สนองานทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางประสานงานการจัดหาและดูแลวงจรเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 จาก
ผูใ้ ห้บริการวงจรโทรคมนาคมแต่ละราย ให้เป็ นไปตามความต้องการของบริษทั สมาชิก โดยผูเ้ สนองานจะเข้า

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4
1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

ทาสัญญาให้บริการกับ บริษทั สมาชิกแต่ละรายโดยตรง แยกจากสัญญาให้บริการกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เรียกเก็บค่าบริการเครือข่ายจากบริษทั สมาชิกได้ไม่เกินค่าบริการทีน่ าเสนอไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ ประสานงานกับผูใ้ ห้บริการจัดการเครือข่าย SETNET3 รายเดิม เพื่อทาการโอนย้ายสัญญา
บริการระหว่างบริษทั สมาชิกทุกราย กับผูใ้ ห้บริการรายเดิม มาเป็ นสัญญาบริการใหม่ของผูเ้ สนองาน โดยมี
กาหนดวันเริม่ สัญญาเป็ นวันเดียวกับทีผ่ เู้ สนองานเริม่ สัญญาบริการจัดการเครือข่ายกับตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
บริษ ทั สมาชิก สามารถเลือ กใช้วงจรของผูใ้ ห้บ ริก ารวงจรโทรคมนาคมทีใ่ ช้งานอยู่ในปั จจุบ นั หรือ เปลีย่ นผู้
ให้บริการวงจรโทรคมนาคมก็ได้
ผู เ้ สนองาน จัด ท า Service Catalog ของบริก ารเชื่อ มต่อ SETNET3 ให้ก บั ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ จะจัด ส่งให้บริษทั สมาชิก เพื่อ ให้บริษทั สมาชิกเลือ กใช้บริการเชื่อ มต่อ SETNET3 ในรูปแบบ
ต่า งๆ ตามเอกสารแนบท้า ยหมายเลข 5 รูป ที่ 5.2 – 5.4 พร้อ มระบุร ายละเอีย ดค่า บริก ารตามตัวอย่างใน
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ผูเ้ สนองานสามารถเพิม่ บริการเสริมอื่นๆให้บริษทั สมาชิก เช่นบริการจัดการอุปกรณ์ Router โดยเรียกเก็บ
ค่าบริการจากบริษทั สมาชิกได้ไม่เกินค่าบริการทีไ่ ด้นาเสนอไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูเ้ สนองานดาเนินการจัดการ ประสานงาน และจัดทาการเชื่อมต่อทัง้ หมดของบริษทั สมาชิกทุกรายทีต่ ้องการ
เพิม่ ลด ย้าย การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย SETNET3 เพื่อให้บริษทั สมาชิก สามารถดาเนินธุรกรรมใน
ระบบเครือข่าย SETNET3 ได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อบริษทั สมาชิกขอรับบริการติดตัง้ วงจรใหม่ หรือเปลีย่ นแปลงวงจร ผูเ้ สนองานต้องให้ขอ้ มูลแก่บริษทั สมาชิก
เพื่อใช้สาหรับการประเมินความเสีย่ งในการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมที่ อาจมีการเดินสายเคเบิล้ ร่วมกัน
ในเส้นทางเดียวกัน และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายขึน้ พร้อมกัน โดยข้อมูลประกอบดังกล่าว อย่างน้อย
จะต้องแสดงถึงเส้นทางการเดินสายเคเบิล้ จากสานักงานของบริษทั สมาชิกไม่ว่าแห่งใด ไปยังตาแหน่ งของ
ชุมสายโทรคมนาคมจากผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมแต่ละราย
ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้คาแนะนา ในการเลือกรูปแบบกำรเชื่อมต่อที่เหมำะสมให้กบั
บริษัท สมำชิก รวมถึง Configuration ของอุป กรณ์ Router ของบริษ ทั สมาชิก ทีใ่ ช้เ ชื่อ มต่อ ระบบเครือข่าย
SETNET3 ตามสภาพแวดล้อ มการเชื่อ มต่อ ทีอ่ าจแตกต่า งกัน ระหว่า งบริษ ทั สมาชิก แต่ละราย เช่น ขนาด
ความเร็ว และผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม โดยต้องเป็ นไปตามความต้องการของบริษทั สมาชิก ผูเ้ สนองำนต้องเข้ำ
ร่วมทดสอบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของบริษทั สมาชิกด้วย

1.1.3.8 ในกรณีทบี่ ริษทั สมาชิกมีความประสงค์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย SETNET3 โดยใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ และได้รบั ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผูเ้ สนอ
งานตกลงทาหน้าทีป่ ระสานงาน จัดหา และเตรียมการ เพื่อให้บริษทั สมาชิกสามารถใช้วงจรเชื่อมต่อของผู้
ให้บริการโทรคมนาคมรายดังกล่าวเข้ามายังระบบเครือข่าย SETNET3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.3.9 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวัง และแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั สมาชิกรับทราบทาง E-mail และ/หรือ SMS เมื่อ
พบเหตุเสีย ขัดข้อง จัดให้มรี ะบบการจัดการทีส่ ามารถติดตามเหตุเสีย ขัดข้อง หรือเหตุอ่นื ใดตามที่ บริษทั
สมาชิกร้องขอ ตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่
7 (เจ็ด) วัน ต่อสัปดาห์
1.1.3.10 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ผดิ ปกติกบั การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายSETNET3 ของบริษทั สมาชิก ผูเ้ สนองานมี
หน้า ทีต่ ดิ ต่อ ประสานงานเพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาทีเ่ กิด ขึน้ โดยการประสานงานกับ บริษ ทั สมาชิก ผู ใ้ ห้บ ริก าร
โทรคมนาคม และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว

1.1.3.11 ผูเ้ สนองานมีหน้าที่จดั ทารายงานสาเหตุ และวิธกี ารแก้ไขปั ญหาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับ
ระบบเครือ ข่า ยทุก ครัง้ ไม่ว ่า ปั ญ หาดัง กล่า วจะเกิด ขึน้ จากอุป กรณ์ หรือ ระบบเครือ ข่า ย ของผู ใ้ ห้บ ริก าร
โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์การเชื่อมต่อในส่วนของบริษทั สมาชิกเอง ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ทีก่ ารแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวเสร็จสิน้
1.1.3.12 ผูเ้ สนองานจัดให้มกี ารอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
SETNET3 ของสมาชิกของผูร้ บั บริการ ตามการร้องขอ
1.1.3.13 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีค่ วบคุม ดูแล ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย SETNET3 ของบริษทั สมาชิก สามารถใช้ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องตลอดเวลาตาม ระดับการให้บริการในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 รูปที่ 5.5
1.1.3.14 ผูเ้ สนองานประสานงานกับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมในการจัดหาวงจรเชื่อมต่อ SETNET3 เพื่อใช้สาหรับการ
ทดสอบระบบงานใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามคาร้องขอจากบริษทั สมาชิกทีต่ ้ องการทดสอบ ด้วยจานวน
และความเร็วทีบ่ ริษทั สมาชิกคาดว่าจะใช้ในการใช้งานจริงโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย หรือ ให้เสนอราคาสาหรับวงจร
ทดสอบ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 ทัง้ นี้ระยะเวลาการทดสอบดังกล่าวไม่เกิน 6 (หก) เดือน
1.1.4. ข้อกาหนดเพิ่ มเติ ม ในการเสนองาน
1.1.4.1 ผูเ้ สนองานต้องนาเสนอรายการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมถึง Server และ Software โดยระบุรุ่น ยีห่ อ้ ทีใ่ ช้
ในการให้บริการทัง้ หมดให้ครบถ้วนทุกรายการ
1.1.4.2 ผูเ้ สนองานต้องนาเสนอโครงสร้างสถาปั ตยกรรมระบบเครือข่าย SETNET3 ทีใ่ ช้สาหรับให้บริการ
1.1.4.3 ผูเ้ สนองานสามารถนาเสนอรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของบริษทั สมาชิกเพิม่ เติม พร้อมกาหนดระดับ
ในการให้บริการของแต่ละรูป แบบ เพื่อ ความเหมาะสมกับการเลือ กใช้งานทีม่ คี วามต้องการระดับของการ
ให้บริการ และวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน
1.1.4.4 ผูเ้ สนองานต้องนาเสนอรายชื่อของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม ทีใ่ ห้บริการวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย SETNET3 แก่
บริษทั สมาชิก จานวนไม่น้อยกว่าผูใ้ ห้บริการในปั จจุบนั (5 ราย) ได้แก่ Interlink, NT(TOT), Symphony, True,
UIH
1.1.4.5 ผูเ้ สนองานต้องนาเสนอ ขอบเขตการให้บริการจัดการระบบเครือข่าย SETNET3 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกระบวนการให้บริการระบบเครือข่ายตลอดอายุสญ
ั ญา
1.1.4.6 ผู้เสนองานต้องนาเสนอ ขอบเขตการให้บริการจัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SETNET3 ในส่วนของบริษัท
สมาชิก, กระบวนการให้บริการระบบเครือข่ายตลอดอายุสญ
ั ญา, Service Catalog และการให้บริการเสริมต่างๆ
เช่น การจัดหาอุปกรณ์ Router ให้บริษทั สมาชิก
1.2
การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการจัดการเครือข่าย, ส่งมอบ ติดตัง้ อุปกรณ์และ Software ตามข้อ 1.1 ณ สถานทีต่ ามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1.3
1.2.2. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการออกแบบ วางแผน ให้คาแนะนา ดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ให้สามารถทางานได้ตามความ
ต้องการของตลาดหลักทรัพย์
1.2.3. ก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ ผู้เสนองานมีหน้าที่ทดสอบการทางานของอุปกรณ์ท่นี าเสนอ ด้วยการจาลองเครือข่าย
SETNET3 บนอุปกรณ์ทน่ี าเสนอ พร้อมจาลองการเชื่อมต่อของบริษทั สมาชิกทัง้ ในส่วนของ Co-location และวงจร
สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อทดสอบใช้งาน โดยต้องสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้ว นทุกรูปแบบการ
เชื่อมต่อ และตรงตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์

1.2.4. ผูเ้ สนองานดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ และวางแผนย้ายการเชื่อมต่อปั จจุบนั ของบริษทั สมาชิกทัง้ หมดให้สามารถใช้
งานผ่านระบบเครือข่าย SETNET3 ชุดใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
1.2.5. ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่เ ชื่อ มต่ อ สาย Optical Fiber และ UTP ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ท่ีน าเสนอ กับ Patch Panel หรือ
อุปกรณ์อ่นื ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายในตู้ Rack เดียวกัน
1.2.6. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายเคเบิล้ และสายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชื่อ บนสาย
เคเบิล้ (Label) แต่ละเส้น เพื่อให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1.2.7. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารสรุปการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.7.1. เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทงั ้ ในรูปแบบ Logical View และ Physical View (ต้อง
ใช้ Stencil ทีต่ รงกับ item นัน้ ๆ) ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติมได้
1.2.7.2. เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ที่กาหนดในตัวอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดที่
แสดงถึงเหตุผลในการปรับเปลีย่ นค่า Parameter ต่าง ๆ ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
แก้ไขเพิม่ เติมได้
1.2.7.3. เอกสารแสดงถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทัง้ หมด พร้อมทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถึงวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์
ต่อพวงนัน้ ๆ (ถ้ามี)
1.2.7.4. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการปรับเอกสารให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
1.2.8. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการอื่นๆ รวมถึงการจัดทาเอกสาร และรายงาน ตามทีร่ ะบุในข้อ 1.1

1.3

การส่งมอบและการติ ดตัง้
ผูเ้ สนองานตกลงส่งมอบอุปกรณ์ตามข้อ 1.1 ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ ภายใน 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วัน นับตัง้ แต่
ได้รบั การยืนยันจากตลาดหลักทรัพย์ และตกลงดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 (หกสิบ ) วัน
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
โดยตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1.4
1.4.1

การให้บริการ การรับประกัน และบารุงรักษา
การให้บริการ การรับประกัน และบารุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อ 1.1 มีระยะเวลา 5 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่ผเู้ สนองาน ได้
ติดตัง้ ระบบเครือข่าย SETNET3 แล้วเสร็จ และย้ายการเชื่อมต่อปั จจุบนั ของบริษทั สมาชิกทัง้ หมดให้สามารถใช้
งานผ่านระบบเครือข่าย SETNET3 ชุดใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
1.4.2 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์ในการให้คาปรึกษา รวมถึงการ
ปรับ เปลี่ย นค่า Configuration เพื่อ ให้อุป กรณ์ ส ามารถทางานร่ว มกับ ระบบต่ า ง ๆ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) Software หรือโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุปกรณ์ ให้เป็ นปั จจุบนั ล่าสุด เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เสนองานจะต้องแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าก่อนทาการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) และจะดาเนินการดังกล่าว
ภายใต้ความยินยอมของตลาดหลักทรัพย์ และตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4.4 ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่ 7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์ และเข้าถึงสถานที่
ติดตัง้ อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สารองเพื่อแก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์สามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานต้องมีการตอบสนองภายใน 4 (สี)่ ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั แจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่

1.4.5

1.4.5

1.4.6

ของตลาดหลักทรัพย์ และต้องแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 6 (หก) ชัวโมงนั
่
บแต่เวลาที่
ได้รบั แจ้งเหตุ
ผูเ้ สนองานต้องให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ และเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้เสนองาน
ต้องดูแลให้ระยะเวลารวมของการใช้งานไม่ได้ ของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุขดั ข้อง เหตุเสีย เหตุผดิ ปกติต่างๆ
หรือเหตุอ่นื ใดไม่เกิน 18 (สิบแปด) ชัวโมงต่
่
อเดือน โดยการคิดคานวณระยะเวลาดังกล่าวจะเริม่ นับหลังจากทีไ่ ด้รบั
แจ้งเหตุ และสิ้นสุดลงเมื่อผู้เ สนองานรับรองว่ าการบริการสามารถใช้งานได้ดีดงั เดิม และ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
เห็นชอบกับการรับรองเช่นว่านัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ให้คดิ รวมระยะเวลาของการใช้งานไม่ได้จากทุกอุปกรณ์ทน่ี าเสนอ
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์เป็ นประจาทุก ๆ 6 (หก) เดือน โดยดาเนินการ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้
อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านความสมบูรณ์ในการทางานของอุปกรณ์ พร้อมส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ตรวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผูเ้ สนองานจะต้องทาการแก้ไขให้อุปกรณ์ดงั กล่าวให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ภายในเวลา
ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันทีเ่ ข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้ มปี ระสบการณ์และได้รบั การรับรองจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องตลอดเวลา
เป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ตำมตำรำงอย่ำงเคร่งครัด

Part
Description
SETNET3 Core Equipment at DC1 and DC2 Failure
Network
Equipment at DC1 or DC2 Failure
Equipment at Alternate DR Site
Failure

Duration
Working Hour
Non-Working Hour
Working Hour
Non-Working Hour
Working Hour
Non-Working Hour

SLA
100.00 %
100.00 %
99.99%
99.90%
99.90%
99.90%

MTTR
Mean Time to
Restore 6 Hrs
Onsite within 4 Hrs
(Working Hour)

Working Hour คือช่วงเวลาตัง้ แต่ 07:00 – 03:00 น. ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Non-Working Hour คือช่วงเวลาตัง้ แต่ 03.01 – 06:59 น.
2.

ระยะเวลา
รายละเอียด
ประกาศผล
วางแผนงาน
โอนย้ายสัญญาบริการจากผูใ้ ห้บริการรายเดิม
จัดส่งสินค้า
จาลองและทดสอบการใช้งาน
ติดตัง้ อุปกรณ์ และย้ายระบบงาน
วันเริม่ บริการ
วันสิน้ สุดบริการ

กาหนดการ โดยประมาณ
กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม - มิถุนายน 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
เมื่อได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ และย้ายระบบงานเดิมแล้วเสร็จ
5 ปี หลังจากเริม่ บริการ

ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดย
ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3.

ข้อควรทราบ
ผูเ้ สนองานทีช่ นะการประกวดราคาตกลงและรับทราบว่า บรรดากรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์ และความสูญหายหรือเสียหายของ
อุปกรณ์จะถูกโอนมายังหรือตกเป็ นของตลาดหลักทรัพย์เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ จนสามารถใช้
งานได้ต ามความต้อ งการของตลาดหลัก ทรัพ ย์ (UAT : User Acceptance Test) และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับ
มอบงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th
3 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th
4 ยื่นข้อเสนองาน ผ่าน e-mail ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ
5.5.3
5 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
13 ธันวาคม 2564
15 - 17 ธันวาคม 2564
20 ธันวาคม 2564
14 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565

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

