ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource Developer เพื่อพัฒนาระบบงานตามแผนงาน BAU ปี 2019
ของฝ่ ายพัฒนาระบบศูนย์รบั ฝากและนายทะเบียน (Depository & Registrar Systems)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดจ้าง Outsource Developer เพื่อพัฒนาระบบงานตามแผนงาน BAU ปี 2019 ของฝ่ ายพัฒนาระบบศูนย์รบั ฝาก
และนายทะเบีย น (Depository & Registrar Systems)โดยมีร ายละเอีย ดข้อ มู ล โครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญ ญา
คุณสมบัติของผู้ย่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
ผู้เสนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานที่รบั ผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1.1 จัดหาบุคลากร C# .NET และ SQL Server Developer จานวน 2 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น
(เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวัน ท าการของตลาดหลัก ทรัพ ย์ จ านวนรวมประมาณ 440 Man-day
โดยประมาณ เพื่อทางานพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์โดย
1.1.1 C# .NET และ SQL Server Developer จานวน 1 ท่าน จานวน 240 Man-day
เริ่มดาเนินงานตัง้ แต่ ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
สิน้ สุดการทางานประมาณวันที่ 31 มกราคม 2563
1.1.2 C# .NET และ SQL Server Developer จานวน 1 ท่าน จานวน 200 Man-day
เริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่ประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2562 หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด และสิน้ สุด
การทางานประมาณวันที่ 31 มกราคม 2563
1.1.3 ไม่จาเป็ นต้องมาจากบริษทั เดียวกัน และสามารถเลือกเสนอได้ไม่จาเป็ นต้องส่งครบ 2 ท่าน
1.2

จัดหาบุคลากร C# .NET และ SQL Server Developer จานวน 3 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น
(เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวัน ท าการของตลาดหลัก ทรัพ ย์ จ านวนรวมประมาณ 660 Man-day
โดยประมาณ เพื่อทางานพัฒนาและปรับปรุงระบบงานนายทะเบียนโดย
1.2.1 C# .NET และ SQL Server Developer จานวน 3 ท่าน
เริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่ ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
สิน้ สุดการทางานประมาณวันที่ 31 มกราคม 2563
1.2.2 ไม่จาเป็ นต้องมาจากบริษทั เดียวกัน และสามารถเลือกเสนอได้ไม่จาเป็ นต้องส่งครบ 3 ท่าน

1.3

จัดหาบุคลากร Java Developer จานวน 2 ท่าน เพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00
น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ จานวนรวมประมาณ 480 Man-day โดยประมาณ เพื่อทางานพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานนายทะเบียนโดย
1.3.1 Java Developer จานวน 2 ท่าน
เริ่มดาเนินงานตัง้ แต่ ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
สิน้ สุดการทางานประมาณวันที่ 31 มกราคม 2563
1.3.2 ไม่จาเป็ นต้องมาจากบริษทั เดียวกัน และสามารถเลือกเสนอได้ไม่จาเป็ นต้องส่งครบ 2 ท่าน
ในกรณีท่บี ุคลากรไม่มาปฏิบตั ิงานในวันทาการปกติ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวันครบ
กาหนดของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบ แต่ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้ ไม่ว่า

1.4

1.5
1.6

กรณีใดๆ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการช
าระค่าตอบแทนตามสัญญาตามผลสาเร็จของงานทีไ่ ด้รบั หรือ
์
ตามจานวน Man-day ทีบ่ ุคลากรของท่านได้ปฏิบตั งิ านจริง
นาเสนอรายชื่อบุคลากรจานวน 1 - 2 ท่าน ที่สามารถเข้าปฏิบตั ิงานได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.1,
1.2 และ 1.3 เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
บุคลากรทีน่ าเสนอ สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.1 ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ดังนี้
1.6.1 มีทกั ษะการเขียนโปรแกรม โดยใช้ C#, .NET Web Application, .NET Web Service และ SQL
Programming ได้
1.6.2 มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#, .NET Web Application, .NET Web Service
และ SQL Programming อย่างน้อย 1 ปี

1.7

บุคลากรทีน่ าเสนอ สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.2 ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ดังนี้
1.7.1 มีท ัก ษะการเขีย นโปรแกรม โดยใช้ .NET Window Application, C# .NET Web Service และ
พัฒนาโปรแกรมทีจ่ ดั การข้อมูลใน Format XML ได้
1.7.2 มีประสบการณ์ ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#, .NET Window Application, C#, .NET Web
Service อย่างน้อย 1 ปี
1.7.3 หากมีทกั ษะการสร้างรายงานด้วย Fast Report จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ

1.8

บุคลากรทีน่ าเสนอ สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.3 ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ดังนี้
1.8.1 มีทกั ษะและประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมในส่วน Back-end โดยใช้ Java Spring Boot อย่าง
น้อย 1 ปี
1.8.2 มีทกั ษะและประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมในส่วน Front-end โดยใช้ Angular ตัง้ แต่ version
4 ขึน้ ไป อย่างน้อย 1 ปี
1.8.3 หากมีทกั ษะและประสบการณ์ในด้าน SQL Programming จะได้รบั การพิ จารณาเป็ นพิ เศษ
1.8.4 หากมีทกั ษะและประสบการณ์ในการสร้างรายงานด้วย Jasper Report จะได้รบั การพิจารณาเป็ น
พิเศษ
1.8.5 หากมีทกั ษะและประสบการณ์การใช้งาน Git, Jenkins จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ

1.9

จัดหาบุคลากรทดแทนซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดใน
รายละเอียดขอบเขตของงานนี้ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรทีจ่ ดั หาไม่มคี วามรูท้ เ่ี พียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ นับจากได้รบั แจ้งจาก
ตลาดหลักทรัพย์ และบุคลากรทดแทนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
1.10 ขอบเขตการดาเนินงาน สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.1 ประกอบด้วย
1.10.1 พัฒนาระบบงานให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ .NET Web Application, .NET Web Service และ
SQL Programming
1.10.2 ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การทดสอบและการใช้งานระบบ
1.11 ขอบเขตการดาเนินงาน สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.2 ประกอบด้วย
1.11.1 พัฒ นาระบบงานให้ก ับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยใช้ .NET Window Application, C# .NET Web
Service และ SQL Programming

1.11.2 ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การทดสอบและการใช้งานระบบ
1.12 ขอบเขตการดาเนินงาน สาหรับเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1.3 ประกอบด้วย
1.12.1 พัฒนาระบบงาน Back-end ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ Java Spring Boot
1.12.2 พัฒนาระบบงาน Front-end ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ Angular version 6 or upper
1.12.3 สร้างรายงานด้วย Jasper report เพื่อสนับสนุนระบบงานข้างต้น
1.12.4 เขียน SQL Programming เพื่อสนับสนุนระบบงานข้างต้น
1.12.5 ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิ ดขึน้ ระหว่าง
การทดสอบ และระหว่างการใช้งานระบบ
1.13 ผูเ้ สนองานจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึง่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดย
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานที่ปฏิบตั ิงาน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามที่
จาเป็ น
1.14 ผู้เสนองานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความ
จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (NDA)
2.

บุคลากรในการปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา
บุคลากรในการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจะต้องเป็ นลูกจ้างของผู้เสนองานตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงานตลอดระยะเวลาของสัญญา และผู้เ สนองานจะไม่ เปลี่ยนแปลงบุค ลากรโดยไม่ได้ร ับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์

ผูเ้ สนองานสามารถเลือกเสนองานเพื่อปฏิบตั งิ านในตาแหน่งตามข้อ 1. ได้ทงั ้ หมด หรือในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง หรือเลือก
เสนอบุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือทัง้ หมดได้
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1.
ประกาศเชิญชวน
2.
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทาง
อีเมล์ ITProcurementUnit@set.or.th
3.
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.
นาส่ง resume ทางอีเมล์
ITProcurementUnit@set.or.th และ สัมภาษณ์
5.
ยื่นซองประกวดราคา
6.
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
3 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
3-17 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561 ก่อน 17.00 น.
หลังจาก 20 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 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

