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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการพนักงาน Outsource เพื่อพัฒนาระบบ FundConnext 2021 (เพิ่ มเติ 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
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดหาบุคลากร จานวน 2 (สอง) ท่าน เข้าทางานจานวน 8 (แปด) ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 9:00 – 18:00 น.) ในวันทาการ
ของตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ าคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตแิ ละสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
1.1.

เริม่ ปฏิบตั งิ านระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยประมาณ

1.2.

ผูเ้ สนองานสามารถเสนองานตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง หรือหลายตาแหน่ง หรือทัง้ หมดก็ได้

1.3.

บุคลากรทีน่ าเสนอประกอบไปด้วย Developer หรือ Programmer จานวน 2 (สอง) ท่าน โดยแต่ละท่าน
จะต้องมีคุณสมบัตขิ นั ้ ต่า ดังนี้
1.3.1. Developer หรือ Programmer – จานวน 2 (สอง) ท่าน ประมาณท่านละ 240 Man-days

2.

(Must-Have Criteria) มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ Angular,
NodeJS ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
(Nice-To-Have Criteria) มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การท า Automated Test ด้ ว ย Robot
framework / Cypress framework ได้
ในกรณีทบ่ี ุคลากรไม่มาปฏิบตั งิ านในวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวัน
ครบกาหนดปฏิบตั ิงานของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั ิงานครบระยะเวลาปฏิบตั งิ านของแต่ละท่าน
(Man-days)

3.

นาเสนอรายชื่อบุคลากรมากกว่า 1 ท่าน ทีส่ ามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดในข้อ 1. เพื่อให้ตลาด
หลักทรัพย์พจิ ารณาคัดเลือกเข้าปฏิบตั งิ านในโครงการ

4.

จัดหาบุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อเสนอนี้ ภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็ นทางการ เพื่อทดแทน
ตามที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ร้อ งขอ ในกรณี ท่ีต ลาดหลัก ทรัพย์เ ห็น ว่า บุ คลากรที่จ ัด หา ไม่ สามารถปฏิบ ัติง านของ
โครงการฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่มีความรู้ท่เี พียงพอต่ อ การปฏิบตั ิงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
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5.

จัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์ต่อ
พ่ ว งที่จ าเป็ น ส าหรับ บุ ค ลากรที่ม าปฏิบ ัติง านที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะจัด เตรีย มสถานที่
ปฏิบตั งิ าน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น

6.

ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความพร้อมของ
ระบบเพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้า
ปฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์ กร
(NDA)

7.

นอกจากทีก่ ล่าวมาในข้อ 6 กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ

8.

-

ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรที่กากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน

-

ผูเ้ สนองานต้องมีการควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีทม่ี กี ารมอบหมาย
การปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)

ผูเ้ สนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ่วนร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ นพนักงานของผู้
เสนองานหรือปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบั จากวันทีโ่ ครงการฯ นี้สน้ิ สุดลง

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

Visit us at www.set.or.th

