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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการพนักงาน Outsource
เพื่อพัฒนาระบบโครงการ CSD Refresh Technology (เพิ่มเติ ม)

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
ผู้เสนองานจะต้องดาเนิ นการจัดหาและจัดจ้างบุค ลากรของผู้เ สนองานให้ครอบคลุมขอบเขตงานและภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 เจ้าหน้ าที่ Senior Developer (.NET) (จานวน 1 ตาแหน่ ง)
จัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดงั นี้
1.1.1. มีประสบการณ์ในการพัฒนา API โดยใช้ .NET ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.1.2. มีความรูแ้ ละเชีย่ วชาญในการพัฒนา REST API ด้วย .NET Core
1.1.3. หากมีทกั ษะและประสบการณ์การเขียน SQL Programing จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
1.1.4. มีความรูด้ า้ น DevOps and CI/CD เช่น Dockers, Jenkins จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
โดยผูเ้ สนองานสามารถเลือกเสนองานเฉพาะตาแหน่ งใดตาแหน่งหนึ่ง หรือทัง้ หมด หรือเลือกเสนอบุคลากรเฉพาะจานวน
ใดจานวนหนึ่งหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกและจัดจ้างผู้เสนองานตาม
์
รายละเอียดข้อเสนองานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
2.

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
2.1 จัดหาบุคลากรตามข้อ 1 เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกก่อนเข้าปฏิบตั งิ านตามโครงการ
2.2 จัดให้บุคลากรตามข้อ 1 เข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง
่
/ วัน (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ในทุกวันทาการของตลาด
หลักทรัพย์ ตามเวลาทีก่ าหนด
2.3 บุคลากรของผูเ้ สนองานจะทางานร่วมกับทีมของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาระบบหรือทดสอบระบบ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการทดสอบและการใช้งานระบบ
2.4 ในกรณีทบ่ี ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามปกติให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือ
มีธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวันปฏิบตั งิ านของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบถ้วนตามสัญญา แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้ นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการช
าระค่าตอบแทนตามสัญญา
์
ตามผลสาเร็จของงานทีไ่ ด้รบั หรือตามจานวนการทางานจริง (Man-days) ของบุคลากรดังกล่าว
2.5 ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรของผูเ้ สนองานไม่มคี วามรู้หรือไม่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิบ ัติง านตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ ผู้เ สนองานต้อ งจัด หาหรือ เปลี่ย นบุ ค ลากรทดแทนที่มีค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดในรายละเอียดขอบเขตงานของงานนี้ ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 5 (ห้า) วันทาการ นับจากที่ได้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ และบุคลากรทดแทนจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
2.6 ผู้เ สนองานจะต้อ งจัด หาอุ ป กรณ์ ท่ีจ าเป็ น ในการพัฒ นาระบบงาน ได้แ ก่ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ Notebook ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดย
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
3. ระยะเวลา
ผู้เ สนองานจะต้อ งจัด หาบุ ค ลากรตามเงื่อ นไขและรายละเอีย ดที่ก าหนดไว้ในข้อ ก าหนดและขอบเขตของงานนี้ มา
ปฏิบตั งิ านให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่ Developer (.NET) (จานวน 1 ตาแหน่ง) ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2565 จานวน 220 Man-days
“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”

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
27 เมษายน 2564
27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564
27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
13 พฤษภาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 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
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