ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
จัดหาระบบ Professional Link Platform พร้อมพัฒนาและติ ดตัง้ สาหรับโครงการ Professional Link Platform
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน จัดหาระบบ Professional Link Platform พร้อมพัฒนาและติดตัง้ สาหรับ
โครงการ Professional Link Platformโดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ ใน
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาพัฒนาและติดตัง้ ซอฟต์แวร์ในสถานที่ ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของต ลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ให้บริการประกันผลงานและการบารุงรักษาภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1.1 ศึก ษาวิเ คราะห์ค วามต้อ งการ เสนอแนะและร่ ว มออกแบบระบบ Professional Link Platform และพัฒ นาในรูป แบบ Mobile Application และ Web Application เพื่อ ใช้ใน
กระบวนการต่อใบอนุญาตของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาด โดยระบบดังกล่าวมีผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
1.1.1 ระบบสาหรับผูแ้ นะนาการลงทุน (Investment Consultant ; IC)
1.1.2 ระบบสาหรับหน่วยงานจัดอบรมและ สถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต (Training Provider)
1.1.3 ระบบการเชื่อมต่อกับสานักงานก.ล.ต.
1.1.4 ระบบสาหรับบริษทั หลักทรัพย์
1.1.5 ระบบสาหรับศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน (TSI)
1.2 ออกแบบ และ พัฒนาระบบ Professional Link Platform ประกอบด้วย
1.2.1 ออกแบบและพัฒนา Mobile Application สาหรับผูแ้ นะนาการลงทุน (IC) และ สถาบันฝึ กอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาต (Training Provider) โดยจะต้องมีคุณสมบัตติ าม
เอกสารแนบ 3 - คุณสมบัตริ ะบบ Professional Link Platform
1.2.2 ออกแบบและพัฒนา Web Application สาหรับสถาบันฝึ กอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาต ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษทั หลักทรัพย์ และ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรูต้ ลาดทุน (TSI) โดยติดตัง้ บน Environment ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยจะต้องมีคุณสมบัตติ ามเอกสารแนบ 3
1.2.3 ออกแบบ และ พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่าง Professional Link Platform กับระบบทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น TSICAS, OFAR, ORAP ระบบของ ก.ล.ต. ในลักษณะของ API โดย
จะต้องมีคุณสมบัตติ ามเอกสารแนบ 3
1.2.4 ออกแบบ และ พัฒนา Professional Link Platform ในส่วนของ Non-functional ให้มคี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในเอกสารแนบ 3
1.2.5 บริษทั จะต้องพัฒนาระบบโดยคานึงถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น Account Management, Complex Password, Session Management,
Application log and Audit log, การกาหนด Permission อย่างเหมาะสม, Web Security Protection และ Mobile Security Protection (สามารถอ้างอิง OWASP Top
10 https://www.owasp.org/images/b/b0/OWASP_Top_10_2017_RC2_Final.pdf และ https://www.owasp.org/index.php/Mobile_Top_10_2016-Top_10) เป็ นต้น
1.2.6 ระบบที่ออกแบบ และพัฒนาถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้พฒ
ั นาต้อง ส่งมอบ Source code รวมถึง Software ที่เกี่ยวข้องให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์
1.3 การติดตัง้ และดาเนินงาน
1.3.1. ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ ระบบ Professional Link Platform ตามข้อ 2.1. และ 2.2 ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3.2. ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ ระบบ Professional Link Platform โดยมีการติดตัง้ ทัง้ ในส่วนของ Production, Disaster Recovery, UAT และ Development
1.3.3. ผูเ้ สนอราคาต้องติดตัง้ และดาเนินการเชื่อมต่อระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
1.3.4. ให้คาแนะนากับทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ในการปรับ In-House Application ของตลาดหลักทรัพย์ให้เชื่อมต่อกับระบบ Professional Link Platform ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วเสร็จ
ได้อย่างราบรื่น
1.3.5. ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอ ดาเนินการติดตัง้ และจัดทาเอกสารเพื่ออธิบายถึง Backup และ การ Replicate Data ไปยัง DR Site (ระบบสารอง) โดยครอบคลุมทัง้ ในส่วน
ของการออกแบบระบบ และ กระบวนการ (Procedure) ในการใช้ Backup Solution
1.3.6. ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทาแผน และทดสอบการสารองข้อมูล การ Replicate Data และการนาข้อมูลกลับ (Backup / Recovery Plan)
1.3.7. ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทาเอกสาร ประกอบการดาเนินงานในด้านต่างๆ
1.4 การฝึกอบรม ณ สานักงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4.1 จัดเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมเตรียมเอกสาร เพื่อฝึกอบรมวิธกี ารใช้งานระบบสาหรับ User แต่ละกลุ่ม
1.4.2 จัดอบรมวิธกี ารใช้งานระบบสาหรับ Admin จานวน 5 ท่าน
1.4.3 จัดทาเอกสารคู่มอื Development and Configuration Guide และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ IT จานวน 5 ท่าน
1.5 การรับประกันผลงานและการบารุงรักษา
1.5.1 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการบารุงรักษาตลอดระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ และผ่านการทดสอบโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
ตลาดหลักทรัพย์ (User Acceptance Test) และผ่านการตรวจรับจากจากคณะทางานตรวจรับของตลาดหลักทรัพย์
1.5.2 ผูเ้ สนอราคาต้องให้บริการสนับสนุ นหลังการขายแบบ Onsite 5x8xNBD (ตัง้ แต่เวลา 09:00 – 17:00 ของวันทาการ และเข้าถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ ภายในไม่เกินวัน
ทาการถัดไป) โดยเข้าดาเนินการ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ ตามการร้องขอ หรือแจ้งเหตุ และการสนับสนุนหลังการขายแบบ E-Mail/On Call Support 7x24 (ตลอด 24
ชัวโมง
่
ไม่เว้นวันหยุด)
1.5.3 ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอสิทธิในการบารุงรักษา ในระหว่างระยะเวลาบารุงรักษาระบบ 1 ปี เช่น การ Upgrade Version หรือ การมีช่องทางในการตอบคาถาม และช่วย
แก้ปัญหาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ดาเนินการ Patch หรือ Update ระบบ Professional Link Platform ทัง้ ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัยให้ทนั ต่อสถานการณ์
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1.5.4

1.6

ผูเ้ สนอราคานาเสนอสิทธิในการปรั
บเปลีย่ น UI UX หรือ ปรับแต่ง Performance ของระบบได้ตามความเหมาะสมหลังจากมีการใช้งานกับผูใ้ ช้จริง เป็ นระยะเวลาอย่าง
์
น้อย 3 เดือน (ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ )
1.5.5 ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน และรับประกันผลงาน ผู้ให้บริการมีหน้าทีอ่ อกแบบและพัฒนาระบบเพิม่ เติมในส่วนทีน่ อกเหนือจากข้อกาหนดในข้อ 2.1 – 2.2 และ ข้อ
2.5.4 โดยกาหนดขอบเขตงานเพิม่ เติมร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการและตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ให้ผเู้ สนอราคานาเสนออัตราค่าบริการออกแบบและพัฒนาระบบเพิม่ เติม
โดยคิดเป็ น Man-day ในแต่ละตาแหน่งของบุคลากร เพื่อรองรับการจัดจ้างเพิม่ เติม
จัดทาและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
(1) คู่มอื การติดตัง้ Software (Installation Record), คู่มอื ผูใ้ ช้งาน (User manual), คู่มอื ผูด้ แู ลระบบ (Admin manual)
(2) เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ IT (Development guide, Configuration guide, Troubleshooting Manual)
(3) เอกสารระบบ (Application Architecture, Logical Diagram, Physical Diagram, Data model, Integration Solution)
(4) เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ทีก่ าหนดในระบบ Professional Link Platform พร้อมรายละเอียดทีแ่ สดงถึงเหตุผลในการปรับเปลีย่ นค่า Parameter
(5) เอกสาร Backup Solution, DR Solution, Disaster recovery plan
(6) เอกสารประกอบการทดสอบและผลการทดสอบต่าง ๆ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

กาหนดการ
รับข้อกาหนดการเสนองาน
กาหนดรับคาถาม ผ่าน Email:itprocurementunit@set.or.th
กาหนดชีแ้ จงข้อซักถาม (ที่ SET)
กาหนดตอบคาถาม
ยื่นซองข้อเสนองาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
นาเสนองานและสัมภาษณ์
แจ้งผลผูช้ นะการคัดเลือก

29 พฤศจิกายน 2560 – 14 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560 – 6 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560
14 ธันวาคม 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00 น.
18 ธันวาคม 2560 - 19 ธันวาคม 2560
ภายหลังวันที่ 30 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
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
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