ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดหาผูใ้ ห้บริการระบบ Human Resource Information System – Cloud Solution พร้อมการติ ดตัง้ และพัฒนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อให้บริการระบบ Human Resource Information System –
Cloud Solution (HRIS) พร้อมพัฒนาและติดตัง้ ซอฟต์แวร์ในสถานที่ ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้เริม่ ใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป หรือ
ตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน ตลอดจนให้บริการประกันผลงานและการบารุงรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยครอบคลุมขอบเ ขตงานที่รบั ผิดชอบ กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ใน
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)

ข้อกาหนด
1. ขอบเขตงาน
1.1. การให้บริการระบบ Human Resource Information System – Cloud Solution พร้อมส่งมอบสิ ทธิ ในการใช้งานระบบ
1.1.1. ให้บริการระบบ HRIS ตามรายละเอียดความต้องการ และความสามารถของระบบในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 พร้อมส่งมอบ Software Subscription (ถ้ามี) และสิทธิการใช้งาน
ทีถ่ ูกต้องให้กบั ตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อย
1.1.2. ในการจัดหาซอฟต์แวร์ และ/หรือ License ของซอฟต์แวร์ของโครงการ หากสิง่ ที่จดั หามีผอู้ ่นื เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใดที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ สนองานต้อง
ดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั สิทธิในการใช้งานโดยชอบตามกฎหมาย และผูเ้ สนองานต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการระงับข้อพิพาท และค่าเสี ยหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีท่มี กี าร
ฟ้ องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ ๆ
1.1.3. ผูเ้ สนองานต้องสามารถทาได้ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน TOR ฉบับนี้
1.2. การให้คาปรึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) และวางแผนดาเนิ นโครงการ
1.2.1. ให้คาปรึกษาในการจัดตัง้ คณะทางานและกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ เสนอแนะและร่วมออกแบบระบบ HRIS และพัฒนาระบบในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application เพื่อเป็ นระบบการบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรในตลาดหลักทรัพย์
1.2.3. จัดทาแผนการดาเนินโครงการโดยละเอียด ซึง่ แสดงถึงขัน้ ตอนการดาเนินงาน และระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในแต่ละขัน้ ตอน
1.2.4. ดาเนินการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์เกีย่ วกับความต้องในการในการใช้บริการระบบ HRIS และเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมสาหรับตลาดหลักทรัพย์
1.2.5. ให้ขอ้ เสนอแนะในการออกแบบกระบวนการทางานของระบบ HRIS ของตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการบริหารงานบุคคล ทัง้ ในด้านการใช้งาน และด้าน
ความปลอดภัย
1.2.6. ออกแบบ และกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) และ User ID และดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
1.2.7. สรุปข้อมูลกระบวนการทางานของระบบ HRIS และความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
1.2.8. ให้ขอ้ เสนอแนะถึงวิธกี ารทดสอบระบบ และจัดทาแผนการทดสอบระบบในด้าน Function, Performance, Security และ User Acceptance เป็ นอย่างน้อย
1.3. การพัฒนาระบบ การติ ดตัง้ การโอนย้ายข้อมูล และการทดสอบระบบ
1.3.1. ติดตัง้ และ พัฒนาระบบ HRIS ตามข้อสรุปกระบวนการ และความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
1.3.2. เชื่อมโยงระบบ HRIS กับระบบของตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด เพื่อการรับ -ส่งข้อมูลระหว่างระบบ และให้ระบบ HRIS สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของตลาด
หลักทรัพย์
1.3.3. ให้คาแนะนากับทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ ในการปรับ In-House Application ของตลาดหลักทรัพย์ ให้เชื่อมต่อกับระบบ HRIS ทีต่ ดิ ตัง้ แล้วเสร็จได้อย่างราบรื่น
1.3.4. โอนย้ายข้อมูลจากระบบงานปั จจุบนั และระบบงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ ไปยังระบบงานใหม่ (Data Migration and Conversion) ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมทัง้
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
1.3.5. ดาเนินการทดสอบระบบตามแผนการทดสอบระบบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ บนสภาวะแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ระบบใช้งานได้ถู กต้องตามความต้องการของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยก่อนทาการทดสอบ จะต้องจัดอบรมวิธกี ารทดสอบ จัดทาเอกสารคูม่ อื ต่างๆ และเตรียมข้อมูลทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

2. กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1
ประกาศเชิญชวนรับเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของ
งาน
2
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail
3
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail
4
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ ณ อาคารตลาด
หลักทรัพย์
5
ยื่นซองประกวดราคา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
6

ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
13-26 มิถุนายน 2561
13-18 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561
ภายในเวลา 17.00 น.
ภายหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
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

