ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการ จัดจ้าง Outsource สาหรับ QC and Testing Unit
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโครงการ Outsource สาหรับ QC and Testing Unit โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงาน
ตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
บริษทั จะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. สาหรับระบบงาน Settrade ใน Scrum Team Mobile 1 ท่าน
1.1. จัดหาบุคลากรจานวน 1 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 และสิน้ สุด
การทางานในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จานวน 200 MD โดยประมาณ
1.2. นาเสนอรายชือ่ บุคลากรจานวน 1 – 3 ท่าน ทีส่ ามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 2.1 เพือ่ ให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
1.3. บุคลากรทีน่ าเสนอแต่ละท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการเป็ น Test Engineer ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.4. เงือ่ นไขตามข้อ 2.4.1-2.4.3 จะรับพิจารณาเป็ นพิเศษ
1.4.1. มีประสบการณ์ในทีม Agile/Scrum
1.4.2. มีประสบการณ์ในการทดสอบบน Mobile (iOS, android)
1.4.3. สามารถเขียน Automation Testing ด้วย Robot Framework, Mobile (iOS, android) ได้
1.5. จัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่ดอ้ ยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ในข้อเสนอนี้ เพือ่ ทดแทนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ดั หา ไม่ม ี
ความรูท้ เ่ี พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ
1.6. ขอบเขตการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.6.1. เพือ่ ทาการทดสอบงานให้กบั ระบบงาน Settrade
1.7. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น ในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จาเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ า
ปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายตามที่จาเป็ น
1.8. สามารถเข้าทางานกับทีม Developer และ User ภายใต้การทางานรูปแบบ Scrum Team ได้เป็ นอย่างดี
2. สาหรับระบบงาน DRS 2 ท่าน
2.1. จัดหาบุคลากรจานวน 1 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 และสิน้ สุด
การทางานในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จานวน 200 MD โดยประมาณ
2.2. นาเสนอรายชือ่ บุคลากรจานวน 1 – 3 ท่าน ทีส่ ามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 2.1 เพือ่ ให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
2.3. บุคลากรทีน่ าเสนอแต่ละท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการเป็ น Test Engineer ไม่น้อยกว่า 2 ปี เงือ่ นไขตามข้อ 2.3.1 จะรับพิจารณาเป็ นพิเศษ
2.3.1. มีสามารถเขียน Automation Testing ด้วย Robot Framework
2.4. จัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่ดอ้ ยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ในข้อเสนอนี้ เพือ่ ทดแทนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ดั หา ไม่ม ี
ความรูท้ เ่ี พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ
2.5. ขอบเขตการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.5.1. เพือ่ ทาการทดสอบระบบงาน BAU ของฝ่ ายงาน DRS
2.6. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จาเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ า
ปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
2.7. สามารถเข้าทางานกับทีม Developer และ User ภายใต้การทางานรูปแบบ Scrum Team ได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
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รำยละเอียด
ประกาศเชิญชวน
ระยะเวลาการรับเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน เอกสาร
รักษาความลับ และเอกสารยินยอมและรับทราบข้อกาหนดในกรณีท่ี
ผูเ้ สนองานเป็ นผูช้ นะการประกวดราคา
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางอีเมล
itprocurementunit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางอีเมล
ยืน่ ซองประกวดราคา
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กำหนดกำร
31 มกราคม 2561
31 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2561

1-3 กุมภาพันธ์ 2561
4 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
หลังจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

