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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource
สาหรับพัฒนาโครงการ Finance Process Improvement (In-House ERP Enhancement System)

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
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
บริษัท จะต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ ร ะยะเวลาที่ก าหนดครอบคลุ ม ขอบเขตงานที่ร ับ ผิด ชอบ ซึ่ง ประกอบด้ว ย
รายละเอียด ดังนี้
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5

จัดหาบุคลากรเพื่อเข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของตลาด
หลักทรัพย์ สาหรับ โครงการจัดจ้าง Outsource สาหรับพัฒนาระบบตามโครงการ Finance Process
Improvement (In-House ERP Enhancement System) ดังนี้
- Java Developer 1 ท่าน จานวน 13 Man-months โดยประมาณ โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2564 และสิน้ สุดการทางานเดือนธันวาคม 2565
- Tester Engineer 1 ท่าน จานวน 11 Man-months โดยประมาณ โดยเริม่ ดาเนินงานตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 และสิน้ สุดการทางานเดือนธันวาคม 2565
การปฏิบตั ิงานนอกเวลา คือ นอกเวลาทาการที่กาหนดไว้ตามข้อ 1.1.1 และ/หรือนอกวันทาการปกติ
ได้แก่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่น ๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ประกาศเป็ นวันหยุด
ทาการ
การปฏิบตั งิ านนอกเวลา ตลาดหลักทรัพย์จะจ่ายค่าปฏิบตั งิ านล่วงเวลาให้แก่ผเู้ สนองาน ในอัตรารายวัน
โดยคานวณอัตรารายวันจากค่าจ้างรายเดือนหารด้วย 20
นาเสนอรายชื่อบุ คลากร ที่สามารถเข้าปฏิบตั ิงานได้ตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
บุคลากรทีน่ าเสนองานแต่ละท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดงั นี้
Java Developer
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ React, SpringBoot ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Git
Tester Engineer
- มีประสบการณ์ในการเป็ น Test Engineer ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- Nice to Have (Skills): มีความรูเ้ กีย่ วกับการทา Automated Test ด้วย Robot framework ได้
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1.1.6

จัดหาบุคลากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ไม่ด้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ในข้อเสนอนี้ เพื่อทดแทน
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ดั หา ไม่มคี วามรูท้ เ่ี พียงพอ
ต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทาการ
1.1.7 ขอบเขตการดาเนินการ ประกอบด้วย
- Java Developer พัฒนาระบบงานให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ React, Spring boot, My SQL
- Test Engineer เขียน Test case/Test Script และทาการทดสอบระบบทัง้ Manual และ Automated
Test
- ทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการ
ทดสอบและการใช้งานระบบ
- รับผิดชอบและส่งมอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตาม Timeline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.1.8 ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
ซึ่ง มีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอและอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งที่จ าเป็ น ส าหรับ บุ ค ลากรที่ม าปฏิบ ัติง านที่ต ลาด
หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
บุคลากรตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1.1
2.

ระยะเวลา
ตัง้ แต่ธนั วาคม 2564 และสิน้ สุดการทางานในเดือนธันวาคม 2565

“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 5 วัน หรือ
ภายในระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
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
18 พฤศจิกายน 2564
18- 29 พฤศจิกายน 2564
18- 29 พฤศจิกายน 2564
30 พฤศจิกายน 2564
2 ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564
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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

