ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource สาหรับทดสอบระบบ SET CLEAR เพื่อ Support งาน Trading Upgrade
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการบริหารงาน Outsource
(“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูล
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
3)

จัดหาบุคลากรตาแหน่งดังนี้
3.1.

Automated test tool developer จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน
เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (จานวน 257 Man-days) โดยเข้า
ทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ าคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
Must Have Criteria
มีประสบการณ์ในการเขียน Automated test (Robot framework) อย่างน้อย 6 เดือน
มีประสบการณ์ในการเป็ น Test engineer ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.2.

Test engineer (Manual test) จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน
เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (จานวน 257 Man-days) โดยเข้า
ทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ าคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
Must Have Criteria
มีประสบการณ์ในการเป็ น Test engineer ไม่น้อยกว่า 1 ปี
Nice to Have Criteria
มีประสบการณ์ในการเขียน Automated Test (Robot Framework)

เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนองาน/การให้บริการตามโครงการฯ
1. ผูเ้ สนองานสามารถเลือกเสนอบุคลากรเฉพาะตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรือทุกตาแหน่ง หรือเพียงคนเดียวหรือหลายคน
ในตาแหน่งทีเ่ ปิ ดให้ย่นื ข้อเสนองานดังกล่าวก็ได้
2. ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกบุคลากรของผูเ้ สนองานข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์อาจเลือก
์
บุคลากรของผูเ้ สนองานเพื่อการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งดังกล่าวเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

เห็นสมควร
ในกรณีทบ่ี ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือ
ธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวันครบกาหนดปฏิบตั งิ านของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละท่าน (Man-days)
ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรของผูเ้ สนองานทีจ่ ดั หาไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือไม่มคี วามรูเ้ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผูเ้ สนองาน
จะต้องจัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อกาหนดและขอบเขต
ของงานนี้ เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทบ่ี ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือผูเ้ สนองานมีเหตุ
จาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงบุคลากรของผูเ้ สนองาน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ผูเ้ สนองาน
ตกลงดาเนินการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีเมื่อผูเ้ สนองานทราบถึงเหตุ ดงั กล่าว หรือ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันทีม่ ผี ลทาให้บุคลากรของผูเ้ สนองานท่านนัน้ ไม่สามารถมา
ปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้ โดยผูเ้ สนองานตกลงจัดหาบุคลากรทดแทนทีม่ คี ุณสมบัตเิ ทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าบุคลากร
ของผูเ้ สนองานเดิมเพื่อมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการ หรือภายใน
ระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั หาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึง่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น ให้แก่บุคลากรของผู้เสนองาน โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
ผูเ้ สนองานและบุคลากรของผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการ
เตรียมความพร้อมของระบบเพือ่ ให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที
ทัง้ นี้ ในการเข้าปฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับของ
องค์กร (NDA)
กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่
กากับดูแลตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ ผู้
เสนองานต้องจัดให้มกี ารควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีทม่ี กี ารมอบหมายการ
ปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
ผูเ้ สนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ นพนักงานของผูเ้ สนอ
งาน หรือปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน เป็ นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันทีโ่ ครงการฯ นี้สน้ิ สุดลง

กาหนดการ
ลาดับ รายละเอียด
1.
ประกาศเชิญชวน

กาหนดการ
4 พฤศจิกายน 2563

2.

6.

ผูส้ นใจเข้าร่วมเสนอราคา ส่งข้อสักถาม ทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
ตลาดหลักทรัพย์ ชีแ้ จงข้อสักถาม
ITProcurementUnit@set.or.th
ส่ง CV ของผูส้ มัครทางช่องทาง Click ทดสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ผสู้ มัครทีผ่ ่านการทดสอบข้อเขียน
ประกาศผูท้ ผ่ี ่านการทดสอบทัง้ ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
เพื่อระบุในเอกสารยื่นข้อเสนองาน
ยื่นข้อเสนองาน

7.

ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

3.
4.
5.

6 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน
2563
ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563 ภายใน 17.00
น.
15 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

Visit us at www.set.or.th

