ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา จัดจ้าง Outsource สาหรับ โครงการ Payment System of Capital Market 2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน Outsource สาหรับ โครงการ Payment System of Capital Market 2018 โดยมีรายละเอียด
ข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดเบือ้ งต้น ดังนี้
จัดหาบุคลากร จานวน 3 (สาม) ท่าน เข้าทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ าคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตแิ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 โดยประมาณ
ไบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเสนองานครบทุกตาแหน่งตามทีร่ ะบุในข้อ 2.1
บุคลากรทีน่ าเสนอแต่ละท่าน จะต้องมีคุณสมบัตขิ นั ้ ต่า ดังนี้
(1) Programmer 1 (Java Programmer) – ประมาณ 220 Man-days
 Have experience in Java and related methodologies and tools at least 1 year.
 Nice to have experience in JSP, Web Service, Shell script, SQL relational database and web framework.
 Nice to have experience in Agile Process.
(2) Programmer 2 (Java Programmer) – ประมาณ 220 Man-days
 Have experience in Java and related methodologies and tools at least 1 year.
 Nice to have experience in JSP, Web Service, Shell script, SQL relational database and web framework.
 Nice to have experience in Agile Process.
(3) Tester 1 – ประมาณ 220 Man-days
 Basic SQL relational database understanding and query skills.
 Experience writing test cases, test plans, and defect reports.
 Have experience in Tester and related methodologies and tools at least 1 year.
Nice to have experience in Agile Process.โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
รับข้อกาหนดการเสนองาน
กาหนดรับคาถาม
กาหนดตอบคาถาม
นาส่ง CV ของบุคลากร
itprocurementunit@set.or.th
สัมภาษณ์บุคคลากร
ยื่นซองข้อเสนองาน
นาเสนอรายละเอียดการให้บริการ
แจ้งผลผูช้ นะการประกวดราคา

30 พฤศจิกายน 2560 – 15 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560 – 15 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560 – 18 ธันวาคม 2560
19 ธันวาคม 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00
แจ้งให้ทราบในวันยื่นซอง
ภายหลังวันที่ 26 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 30 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

