ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource Trading Systems 2022 (ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย)

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

จัดหาบุคลากรเพื่อเข้าทางานจานวน 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 น. – 18:00 น.) ในวันทาการของ
ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับโครงการจัดจ้าง Outsource Trading Systems 2022 ประกอบด้วย 4 โครงการ
ย่อย โดยมีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 โครงการ ANT Project 2022
- Java Developer จานวน 4 (สี)่ ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
- Automated Tester จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
โครงการย่อยที่ 2 โครงการ ANT for MME 2022
- Java Developer จานวน 3 (สาม) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
- Automated Tester จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
- Manual Tester จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
โครงการย่อยที่ 3 โครงการ SEARCH Project 2022
- Java Developer จานวน 2 (สอง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
- Automated Tester จานวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months
โครงการย่อยที่ 4 โครงการ Tester for ISV and Member change 2022
- ISV Software Tester จานวน 2 (สอง) ท่าน ท่านละ 12 (สิบสอง) Man-months

1.1.2

การปฏิบตั ิงานนอกเวลา คือ นอกเวลาทาการที่กาหนดไว้ตามข้อ 1.1.1 และ/หรือนอกวันทาการปกติ
ได้แก่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่น ๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ประกาศเป็ นวันหยุด
ทาการ
นาเสนอรายชื่อบุคลากร ที่สามารถเข้าปฏิบตั ิงานได้ตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
ต้ อ งจัด หาอุ ป กรณ์ ท่ี จ าเป็ นในการพัฒ นาระบบงาน ได้ แ ก่ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ Notebook ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรที่มาปฏิบตั ิงานที่ตลาดหลักทรัพย์

1.1.3
1.1.4

โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ตามทีจ่ าเป็ น
เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนองาน/การให้บริการตามโครงการ
1. ผูเ้ สนองานสามารถนาเสนอบุคลากรของผูเ้ สนองานเพื่อเข้าปฏิบตั งิ านในแต่ละโครงการย่อยตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ข้างต้น โดยสามารถเลือกเสนอบุคลากรเฉพาะโครงการย่อยหนึ่งโครงการย่อยใดหรือทุกโครงการย่อย หรือเฉพาะ
ตาแหน่ งหนึ่งตาแหน่ งใดหรือทุกตาแหน่ ง หรือเพียงคนเดียวหรือหลายคนในตาแหน่ งที่ เปิ ดให้ย่นื ข้อเสนองาน
ดังกล่าวก็ได้
ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกบุคลากรของผู้เสนองานข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์อาจเลือก
์
บุ ค ลากรของผู้เ สนองานเพื่อ การปฏิบ ัติง านในต าแหน่ ง ดัง กล่ า วเพีย งคนเดีย วหรือ หลายคนก็ไ ด้ต ามที่ต ลาด
หลักทรัพย์เห็นสมควร ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี เู้ สนองานชนะการประกวดราคาในหลายโครงการย่อย ผูเ้ สนองานจะต้องทา
สัญญาการให้บริการกับตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละโครงการย่อยแยกออกจากกัน
2. ในกรณีท่บี ุคลากรที่ได้รบั การคัดเลือก (“ผู้ปฏิบตั ิงาน”) ไม่มาปฏิบตั ิงานในวันทาการปกติของตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวันครบกาหนดปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงานท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะ
ปฏิบตั งิ านครบระยะเวลาปฏิบตั งิ านของแต่ละท่าน (Man-days)
3. ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ดั หาไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่มีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยที่รบั ผิดชอบ
หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ผูเ้ สนองานจะต้องจัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่
น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้ เพื่อ ทดแทนผูป้ ฏิบตั งิ านเดิมตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์รอ้ งขอ ภายใน 5 (ห้า) วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
4. ในกรณีทผ่ี ปู้ ฏิบตั งิ านไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือผูเ้ สนองานมีเหตุจาเป็ นต้อง
เปลีย่ นแปลงผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใด ผูเ้ สนองานตกลงดาเนินการแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันที เมื่อผู้เสนองานทราบถึงเหตุดงั กล่าว หรือแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันทีม่ ผี ลทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านท่านนัน้ ไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญา
ได้ โดยผู้เสนองานตกลงจัดหาบุคลากรทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าผู้ปฏิบตั ิงานเดิมเพื่อมา
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 (ห้า) วันทาการ หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
5. ผู้เสนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ่วนร่วมในการดาเนินโครงการฯ และ/หรือโครงการ
ย่อยแต่ละโครงการ เป็ นพนักงานของผูเ้ สนองานหรือปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน เป็ นระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบั
จากวันทีส่ น้ิ สุดโครงการย่อยแต่ละโครงการทีผ่ เู้ สนองานได้รบั คัดเลือก

1.2 คุณสมบัติของบุคลากร
บุคลากรทีน่ าเสนองานแต่ละท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดงั นี้
1.2.1 Java Developer
-

มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ Java ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี

- (Nice to Have skills) มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา Web ด้วย React, Angular/Sprint Boot
- (Nice to Have skills) มีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาโดยใช้ DevOps and CICD
1.2.2 Automated Tester
- มีประสบการณ์ในการทา Automated test (API based) ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
- (Nice to Have skills) มีความรูเ้ กีย่ วกับการทา Automated Test ด้วย Cypress
1.2.3 Manual Tester
- มีประสบการณ์ในการทา Manual test ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
- (Nice to Have skills) มีความรูเ้ กีย่ วกับการทา Automated Test
1.2.4 ISV Software Tester
-

มีประสบการณ์ในการทา Manual test ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
สามารถใช้ Linux Command ได้
(Nice to Have skills) มีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการซือ้ ขาย SET และ TFEX
(Nice to Have skills) มีความรูใ้ น EMAPI, FIX, ITCH และ OUCH Protocol
(Nice to Have skills) มีความรูเ้ กีย่ วกับการทา Automated Test

1.3 ขอบเขตการดาเนิ นการหลักประกอบด้วย
- ประสานงานร่วมกับทีมทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนโครงการหลัก
- สื่อ สารชี้แ จงข้อ มูลแก่ ผู้เ กี่ย วข้อ ง และสนับ สนุ น งานอื่น ที่จ าเป็ น เพื่อ ให้ ง านดาเนิ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย
- รับผิดชอบและส่งมอบงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตาม Timeline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.4 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
ดาเนินการจัดหาบุคลากรตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
2.

ระยะเวลา
ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

“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 (ห้า) วัน
หรือภายในระยะเวลาทีตลาดหลั
่
กทรัพย์กาหนด”

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
111 มกราคม 2565
111 - 12 มกราคม 2565
112 - 24 มกราคม 2565
4 มกราคม 256516
25 มกราคม 2565
ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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