ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการ จัดจ้าง Outsource Web Application Developer และ Tester สาหรับ e-Proxy Voting for Custodian
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน Outsource Web Application Developer และ Tester สาหรับ e-Proxy Voting for Custodian โดยมี
รายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อ กาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะ
เรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1
1.2
1.3

1.4

ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
จัดหาบุคลากรเพือ่ เข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ถึง พฤศจิกายน 2561
ไม่จาเป็ นต้องมาจากบริษทั เดียวกัน และสามารถเลือกเสนอได้ไม่จาเป็ นต้องส่งครบทุกตาแหน่งและอัตรา
คุณสมบัตขิ องบุคลากรทีต่ อ้ งการมีดงั นี้
1.3.1 Web Application Developer
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา web ด้วย Angular
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา web service ด้วย Java
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการเรียกใช้ขอ้ มูลจาก SQL Server
1.3.2 Tester
- มีประสบการณ์เป็ น Test Engineer หรือ Tester
- มีประสบการณ์หรือความสนในการพัฒนา Automated testing ด้วย robot framework
แผนการทางาน
ตาแหน่ ง
Web Application Developer
Tester

จานวนคน

จานวนวัน/เดือน

จานวนเดือน

3
2

20
20

4
4

รวมจานวน
Mandays
240
160

1.5

จัดหาบุคลากรซึ่งมีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่ด้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ในข้อเสนอนี้ เพื่อทดแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ในกรณีท่ตี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทจ่ี ดั หา ไม่มคี วามรูท้ ่ี
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ
1.6 ขอบเขตการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.6.1 Web Application Developer
- พัฒนาระบบงานให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ web application โดยใช้เทคโนโลยี Angular 2 (สาหรับ front-end), Java Spring Boot (สาหรับ back-end), และมีการเรียกใช้ขอ้ มูลจาก
SQL Server
- ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบระบบ
- รับผิดชอบและส่งมอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตาม timeline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.6.2 Tester
- วางแผนการทดสอบ, จัดทา test script, ทาการสอบ, รายงานผลการทดสอบ ตามขัน้ ตอนหรือแนวทางการทางานทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
- ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างการพัฒนาและการทดสอบระบบ
- รับผิดชอบและส่งมอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตาม timeline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook ซึง่ มีประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รำยละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล
ITProcurementUnit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล
ITProcurementUnit@set.or.th
ส่งรายชื่อ และรายละเอียดคุณสมบัติ ของบุคลากรที่เสนอ
ITProcurementUnit@set.or.th
นัดสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ (ถ้ ามี)
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

กำหนดกำร
14 พฤษภาคม 2561
ภายใน 17 พฤษภาคม 2561
ภายใน 18 พฤษภาคม 2561
ภายใน 23 พฤษภาคม 2561
21 – 24 พฤษภาคม 2561
ภายใน 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.
หลังจาก 30 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 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

