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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการพนักงาน Outsource
เพื่อพัฒนาระบบ Settrade Algo for Retail and User Expansion 2021 ครังที
้ ่3

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”)
ข้อกาหนด
ผู้เสนองานจะต้องดาเนินการจัดหาและจัดจ้างบุคลากรของผู้เสนองาน (“บุคลากร”) เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
Settrade Algo for Retail and User Expansion 2021 (“โครงการฯ”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาด
หลักทรัพย์ โดยขอบเขตของบุคลากรทีผ่ เู้ สนองานดาเนินการจัดหาและจัดจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

จัดหาบุคลากรตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1.

จัดหาบุคลากรตาแหน่ง Developer หรือ Programmer จานวน 3 (สาม) ท่าน เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 (จานวน 220 Man-day/ท่าน) โดยเข้าทางานจานวน 8 (แปด)
ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือสถานที่อ่นื ใดที่ต ลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบุคลากรดังกล่ าวต้อ งมีคุ ณสมบัติแ ละ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
Have experience in Web Development Skill (JSP, HTML, CSS, Angular or ReactJS, Bootstrap) at
related methodologies and tools at least 1 year.
or
Have experience in Mobile Development Skill ( Objective- C, Swift ห รื อ Android Java, Kotlin
Android) at related methodologies and tools at least 1 year.
Have experience in Java Development Skill at related methodologies and tools at least 1 year.
Have experience in Java Spring Boot Framework, Unix Command, SQL relational database and
another mobile, web and JavaScript framework.
Nice to have experience in DevOps Process and CICD Skill such as Docker, Jenkin, Git Command,
and Unix Command.
Nice to have experience in Agile Process.

ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานสามารถนาเสนอรายชื่อบุคลากรในแต่ละตาแหน่ งได้มากกว่า 1 ท่าน และสามารถเลือกเสนองาน
เฉพาะตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่งก็ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกและจัดจ้างผูเ้ สนองาน
์
ตามรายละเอียดข้อเสนองานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
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2.

ในกรณีทบ่ี ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่มาปฏิบตั งิ านในวันทาการปกติของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระ
ส่ว นตัว ให้เ ลื่อ นวัน ครบก าหนดปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรท่ า นนัน้ ออกไปจนกว่ า จะปฏิบ ัติง านครบระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านของแต่ละท่าน (Man-days) ทัง้ นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการช
าระค่าตอบแทน
์
ตามสัญญาตามผลสาเร็จของงานทีไ่ ด้รบั หรือตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริง (Man-days) ของบุคลากร
ดังกล่าว

3.

ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือไม่มคี วามรูเ้ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผูเ้ สนองาน
จะต้องจัดหาบุคลากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยไปกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดใน ข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานนี้ เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการ นับจาก
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์

4.

ผู้เ สนองานจะต้อ งจัด หาอุ ป กรณ์ ท่ีจ าเป็ น ในการพัฒ นาระบบงาน ได้แ ก่ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ MacBook ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาด
หลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความพร้อมของ
ระบบเพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้า
ปฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร
(NDA)

5.

นอกจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาด
หลักทรัพย์และองค์กรทีก่ ากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานได้ รวมทัง้ ผูเ้ สนองานต้องจัดให้มกี ารควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ใน
กรณีทม่ี กี ารมอบหมายการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
6.

ผูเ้ สนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ่วนร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ นพนักงานของผู้
เสนองานหรือ ปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบั จากวันทีส่ น้ิ สุดโครงการฯ

“ในกรณีทบี ่ ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือผูเ้ สนองานมีเหตุจาเป็ นต้อง
เปลีย่ นแปลงบุคลากรของผูเ้ สนองาน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ผูเ้ สนองานตกลงดาเนินการแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีเมือ่ ผูเ้ สนองานทราบถึงเหตุดงั กล่าว หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันทีมี่ ผลทาให้บุคลากรนัน้ ไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้ โดยผูเ้ สนองานตกลงจัดหาบุคลากร
ทดแทนทีมี่ คุณสมบัตเิ ทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าบุคลากรเดิมเพือมาปฏิ
่
บตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน.60 วัน
หรือภายในระยะเวลาทีตลาดหลั
่
กทรัพย์กาหนด”
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กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 ผูส้ นใจเข้าร่วมเสนอราคา ส่งข้อสักถาม และทางตลาด
หลักทรัพย์ ชีแ้ จงข้อสักถาม
3
4
5
6

ส่ง CV ของผูส้ มัครทางช่องทาง Click ทดสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ผสู้ มัครทีผ่ ่านการทดสอบข้อเขียน
ประกาศผูท้ ผ่ี ่านการทดสอบทัง้ ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
เพื่อระบุในเอกสารยื่นข้อเสนองาน
ยื่นข้อเสนองาน
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564
6 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564

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

