ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource for QC and Testing unit 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้าง Outsource for QC and Testing unit 2019 โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา
คุณสมบัติของผู้ย่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. จัดหาบุคลากรจานวน 5 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 และสิน้ สุดการทางานในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
(จานวน 240 Man day โดยประมาณ)
2. บุคลากรทีน่ าเสนอแต่ละท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการเป็ น Test Engineer ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. บุคลากรทีน่ าเสนอหากมีคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขดังนี้ จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
4. สามารถเขียน Automation Testing ด้วย Robot Framework, Mobile (iOS, android) ได้
5. จัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่ดอ้ ยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ในข้อเสนอนี้ เพื่อทดแทนตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ดั หา ไม่มคี วามรูท้ เ่ี พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ
6. ขอบเขตการดาเนินงาน ประกอบด้วย
7. เพื่อทาการทดสอบงานให้กบั ระบบงาน Settrade, ACA, CSD, SET Group Website, SETSMART, SET/STT
App
8. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ ท่จี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาด
หลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
9. สามารถเข้าทางานกับทีม Developer และ User ภายใต้การทางานรูปแบบ Scrum Team ได้เป็ นอย่างดี
10. โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ วันที่ 2 มกราคม 2562 และสิน้ สุดการทางานในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จานวน
240 Man Day/คน โดยประมาณ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)

กาหนดการ
ลาดับ รายละเอียด

กาหนดการ

1

ประกาศเชิญชวน

27 พฤศจิกายน 2561

2

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล
ITProcurementUnit@set.or.th

ภายใน 29 พฤศจิกายน 2561

3

กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล
ITProcurementUnit@set.or.th

ภายใน 3 ธันวาคม 2561

4

ส่งรายชื่อ และรายละเอียดคุณสมบัติ ของบุคลากรทีเ่ สนอ
ITProcurementUnit@set.or.th

ภายใน 28 พฤศจิกายน 2561

5

นัดสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

27 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561

ยื่นซองประกวดราคา

ภายใน 14 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00
น.

ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

หลังจาก 20 ธันวาคม 2561

6
7

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 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

