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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้าง Outsource สาหรับพัฒนาโครงการ Digital Asset Platform

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. จัดหาบุคลากร จานวน 2 (สอง) ท่าน เข้าทางานจานวณ 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการของผูจ้ ดั
จ้าง ทีอ่ าคารผูจ้ ดั จ้างแห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตแิ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ดังต่อไปนี้
1.1. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านคือ 8 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2565 โดยประมาณ
1.2. บริษทั ไม่จาเป็ นต้องเสนองานครบทุกตาแหน่งตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง
1.3. บุคลากรทีน่ าเสนอประกอบไปด้วย Full-Stack Developer จานวน 1 ท่านและ Senior Full-Stack Developer 1
ท่าน โดยแต่ละท่าน จะต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ นั ้ ต่า ดังนี้
1.3.1. Full-Stack Developer – จานวน 1 ท่าน ประมาณท่านละ 8 man-month
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความรูใ้ นการพัฒนา Application ด้วย Springboot
- มีความรูใ้ นการพัฒนา Mobile Application ด้วย React Native
- มีความรูใ้ นการทางานแบบ Agile Software Development
- มีความรูใ้ นเรื่อง digital asset platform
1.3.2. Senior Full-Stack Developer – จานวน 1 ท่าน ประมาณท่านละ 8 man-month
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรูใ้ นการพัฒนา Application ด้วย Springboot
- มีความรูใ้ นการพัฒนา Mobile Application ด้วย React Native
- มีความรูใ้ นการทางานแบบ Agile Software Development
- มีความรูใ้ นเรื่อง digital asset platform
1.1.1

การปฏิบตั งิ านนอกเวลา คือ นอกเวลาทาการทีก่ าหนดไว้ตามข้อ 1.1.1 และ/หรือนอกวันทาการปกติ
ได้แก่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดอื่น ๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ประกาศเป็ นวันหยุด
ทาการ
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1.1.2

นาเสนอรายชื่อบุคลากร ทีส่ ามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ
1.1.3 เมื่อได้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ ในการสรรหาบุคลากรจะต้องดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสม หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ และจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากตลาด
หลักทรัพย์
1.1.4 เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะนายจ้างตามกฎหมายของบุคลากรทีจ่ ดั หามา เพื่อปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์
และให้การรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ่อบุคลากรอย่างมืออาชีพและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
1.1.5 ดาเนินการจ่ายเงินเดือนค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ของบุคลากร และหักเงินสาหรับเรื่อง
ต่อไปนี้จากเงินเดือน ได้แก่
- เงินภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
- เงินสมทบประกันสังคมในส่วนลูกจ้าง ตามอัตราทีก่ องทุนประกันสังคมกาหนด
- อื่น ๆ เช่น วันหยุด วันลา ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน เป็ นต้น
1.1.6 เป็ นผูแ้ จ้งขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตนให้บุคลากรและเป็ นผูด้ แู ลจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน
นายจ้างและกองทุนเงินทดแทน เพื่อนาส่งกองทุนฯ ทัง้ สองดังกล่าว รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
และ/หรือสัมพันธ์กบั เรื่องแรงงานทีร่ ฐั บาลจะประกาศให้มขี น้ึ ในอนาคต และจะออกสลิปเงินเดือนให้แก่
บุคลากร พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายประกอบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในแต่ละปี หรือเมื่อเลิกจ้าง
1.1.7 ดาเนินการจ่ายเงินเดือนให้กบั บุคลากร โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร / จ่ายเป็ นเช็ค (พร้อมรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนเงินผ่านธนาคาร) ทุกวันที่ 30 (สามสิบ) หรือก่อน 1 (หนึ่ง) วัน หากวัน
สิน้ เดือนเป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดประเพณี
1.1.8 เป็ นผูด้ าเนินการค่าล่วงเวลาให้กบั บุคลากร โดยจะคานวณเงินค่าทางานล่วงเวลา (ถ้ามี) ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด
1.1.9 ต้องเป็ นผูด้ แู ลจัดการปั ญหาเกีย่ วกับแรงงานสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ซึง่ รวมถึง การสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร
1.1.10 ต้องจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook ซึง่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์
โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ตามทีจ่ าเป็ น
เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนองาน/การให้บริการตามโครงการ
1. ผูเ้ สนองานสามารถนาเสนอบุคลากรของผูเ้ สนองานเพื่อเข้าปฏิบตั งิ านในแต่ละโครงการย่อย (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
ทีร่ ะบุขา้ งต้น โดยสามารถเลือกเสนอบุคลากรเฉพาะโครงการย่อยหนึ่งโครงการย่อยใดหรือทุกโครงการย่อย หรือ
เฉพาะตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรือทุกตาแหน่ง หรือเพียงคนเดียวหรือหลายคนในตาแหน่งทีเ่ ปิ 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
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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 เพื่อทดแทนผูป้ ฏิบตั งิ านเดิมตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์รอ้ งขอ ภายใน 15 (สิบห้า) 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 ษรให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีเมื่อผู้เสนองานทราบถึงเหตุดงั กล่าว หรือแจ้ งให้ทราบ
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
“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
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์
2565
13 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์
2565
7 กุมภาพันธ์ 2565
8 กุมภาพันธ์ 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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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

