ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงาน Settrade Software Development 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงาน Settrade Software Development 2019 โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงาน
ตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขต
ของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.

2.

3.
4.

5.

จัดหาบุคลากร จานวน 7 (เจ็ด) ท่าน เข้าทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ใน
วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัตแิ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
1.1. เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยประมาณ
1.2. ผู้เสนองานสามารถเลือกเสนองานครบทุกตาแหน่ ง หลายตาแหน่ ง หรือเพียงตาแหน่ งเดียว
ตามทีร่ ะบุในข้อ 2.1 ก็ได้
1.3. บุคลากรทีน่ าเสนอทัง้ 7 (เจด) ท่าน โดยแต่ละท่าน จะต้องมีคุณสมบัตขิ นั ้ ต่า ดังนี้
Developer หรือ Programmer – ประมาณท่านละ 144 Man-days
 Have an experience in Mobile Development Skill ( Objective- C, Swift ห รื อ
Android) at related methodologies and tools at least 1 year;
 have experience in Web Development Skill (JSP, HTML, CSS หรือ Javascript
Frameworks) at related methodologies and tools at least 1 year ; or
 have experience in Java Development Skill at related methodologies and tools
at least 1 year.
 Nice to have experience in Web Service, Shell script, SQL relational database
and web framework .
 Nice to have experience in Agile Process.
ในกรณีท่บี ุคลากรไม่มาปฏิบตั ิงานในวันทาการปกติของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระ
ส่วนตัว ให้เลื่อนวันครบกาหนดปฏิบตั งิ านของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านของแต่ละท่าน (Man-days)
เสนอรายชื่อบุคลากรตัง้ แต่ 1 ท่าน ทีส่ ามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 2.1 เพื่อให้
ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการฯ
จัดหาบุคลากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อกาหนดและ
ขอบเขตงานฉบับนี้ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาด
หลักทรัพย์อย่างเป็ นทางการ เพื่อทดแทนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่า
บุคลากรที่จดั หา ไม่สามารถปฏิบตั ิงานของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
หรือไม่มคี วามรูท้ เ่ี พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
จัดหาอุปกรณ์ท่จี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและอุปกรณ์ ต่อ พ่วงที่จาเป็ น สาหรับบุคลากรที่มาปฏิบตั ิงานที่ต ลาดหลัก ทรัพย์ โดยตลาด
หลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น

6.

1.1

ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความ
พร้อมของระบบเพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที
ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ รวมถึง ปฏิบตั ิต ามกฎระเบีย บที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง และจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (NDA) ตลอดจนจัดให้บุคลากรของผูเ้ สนองานผูกพัน
และปฏิบตั ติ ามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
7. นอกจากทีก่ ล่าวมาในข้อ 6 กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
- ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรที่กากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
- ผู้เ สนองานต้อ งมีค วบคุ มการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ในกรณี ท่ีมีการ
มอบหมายการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
8 ผูเ้ สนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ่วนร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ นพนักงาน
ของผูเ้ สนองานหรือ ปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบั จากวันทีส่ น้ิ สุดโครงการฯ

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

