ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดจ้าง Outsource สาหรับพัฒนาระบบงาน FundConnext
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้าง Outsource สาหรับพัฒนาระบบงาน FundConnext โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตาม
สัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของ
งาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
ผู้เสนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานที่รบั ผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. จัดหาบุคลากร จานวน 4 (สี)่ ท่าน เข้าทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทา
การของตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ าคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตแิ ละสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
1.1. เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยประมาณ
1.2. ไม่จาเป็ นต้องมาจากบริษทั เดียวกัน และสามารถเลือกเสนอได้ไม่จาเป็ นต้องส่งครบทุกตาแหน่งและ
อัตรา
1.3. คุณสมบัตขิ องบุคลากรทีต่ อ้ งการมีดงั นี้
1.3.1. Web Application Developer
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา web (front-end) ด้วย Angular
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา web (back-end) ด้วย NodeJS
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการเรียกใช้ขอ้ มูลจาก MySQL
- [Nice to have] มีประสบการณ์หรือความสนในการพัฒนา Automated testing ด้วย robot framework
1.4.
แผนการทางาน
ตาแหน่ ง
จานวนวัน/เดือน จานวนเดือน
รวมจานวน
Mandays
Developer คนที่ 1
20
12
240
(ปฏิบตั งิ าน 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
Developer คนที่ 2
20
12
240
(ปฏิบตั งิ าน 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
Developer คนที่ 3
20
8
160
(ปฏิบตั งิ าน 1 มกราคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562)
Developer คนที่ 4
20
4
80
(ปฏิบตั งิ าน 1 มกราคม 2562 – 30 เมษายน 2562)
2. ในกรณีทบ่ี ุคลากรไม่มาปฏิบตั งิ านในวันทาการปกติของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระส่วนตัว
ให้เลื่อนวันครบกาหนดปฏิบตั งิ านของบุคลากรท่านนัน้ ออกไป จนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบระยะเวลาปฏิบตั งิ านของแต่ละ
ท่าน (Man-days)
3. จัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อเสนอนี้ ภายใน 15
(สิบห้า) วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์อย่ างเป็ นทางการ เพื่อทดแทน
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรทีจ่ ดั หา ไม่สามารถปฏิบตั งิ านของโครงการฯ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่มคี วามรู้ท่เี พียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ข อง
โครงการฯ
4. ผู้เสนองานจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ ต่อ พ่วงที่จาเป็ น สาหรับบุคลากรที่มาปฏิบตั ิงานที่ต ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาด
หลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ตามทีจ่ าเป็ น
5. ผู้เสนองานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียม ความ
พร้อมของระบบเพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้า
ปฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ติ าม
กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (NDA)
6. นอกจากทีก่ ล่าวมาในข้อ 5 กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์ก รที่กากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
ผู้เ สนองานต้อ งมีค วบคุ ม การรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ในกรณี ท่ีมีก าร
มอบหมายการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
7.
ผู้เสนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ท่มี สี ่วนร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ น
พนัก งานของผู้เ สนองานหรือ ปฏิบ ัติง านในนามของผู้เ สนองาน ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับ จากวัน ที่ส้นิ สุด
โครงการฯ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)
กาหนดการ
ลำดับ

รำยละเอียด

กำหนดกำร

1.

ประกาศเชิญชวน

29 ตุลาคม 2561

2.

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1 พฤศจิกายน 2561

3.

กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2 พฤศจิกายน 2561

4.

ยื่นเอกสารคุณสมบัติและเทคนิคเป็ น แผ่นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)

12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.

5.

ยื่นซองประกวดราคา พร้ อมหนังสือมอบอานาจตัว
จริ ง (ถ้ ามีการมอบอานาจในการยื่นประกวดราคา)

12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.

6.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

ภายหลังจาก 19 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั น้ ที่ 17 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ดิ น แดง กรุ ง เทพฯ Visit us at
http://www.set.or.th

