ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผู้จดั ทาโครงการ LiVE Acceleration Program ปี 2566
บริษทั ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป จำกัด (“ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป”) มีควำมประสงค์จะสรรหำและคัดเลือกผูร้ บั จ้ำง (“ผูเ้ สนองำน”) เพื่อให้บริกำรโครงกำรจัดจ้ำงผูจ้ ดั ทำโครงกำร
LiVE Acceleration Program ปี 2566 เพื่อจัดทำ Acceleration Program ในกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมผูป้ ระกอบกำรสู่ตลำดทุน ตำมโครงกำรจัดจ้ำงผูจ้ ดั ทำ
โครงกำร LiVE Acceleration Program ปี 2566 ให้แก่ไลฟ์ ฟิ นคอร์ปให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตำมข้อกำหนดและขอบเขตของงำน ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดและ
รำคำทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงำนทีด่ ี มีคุณภำพ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนและเงือ่ นไขของสัญญำ ดังนี้
ผู้เสนองานต้ องมีคณ
ุ สมบัติ (ตามข้อกาหนดงาน) ดังนี้ :
3.1 คุณสมบัติเฉพาะ
3.1.1 ต้องเป็ นสถำบันอุดมศึกษำ หรือนิตบิ ุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย หรือนิตบิ ุคคลต่ำงประเทศทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง (ถ้ำมี) ให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สำหรับธุรกิจประเภทเดียวกันกับงำนตำมโครงกำรฯ และมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับงำนตำมโครงกำรฯ มำอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 (หนึ่ง) ปี นับตัง้ แต่จดั ตัง้ สถำบันกำรศึกษำ หรือก่อตัง้ นิตบิ ุคคลจนถึง
ปั จจุบนั
3.1.2 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 (หนึ่งล้ำน) บำท
หมำยเหตุ กรณีผเู้ สนองำนเป็ นสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ ำ้ นทุนจดทะเบียน
3.1.3 ต้องมีประสบกำรณ์ หรือผลงำนที่ผ่ำนมำในลักษณะใกล้เคียงกับงำนตำมโครงกำรฯ จำนวนไม่ น้อยกว่ำ 3 (สำม) รำย
รายละเอียดงานตามสัญญา
น ำเสนอรูป แบบ แนวคิด (Theme & Concept) กำรจัด ท ำโครงกำร LiVE Acceleration Program ปี 2566 ส ำหรับ บริษัท ที่เข้ำร่ว มโครงกำร
จำนวน 30 – 35 (ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป เป็ นผูค้ ดั เลือกบริษทั ที่เข้ำร่วมโครงกำร)
จัดทำแผนกำรดำเนินกำร กำรกำหนดตัวชีว้ ดั รวมทัง้ จัดเตรียมบุคคลำกร เครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ สถำนทีจ่ ดั กิจกรรม หรือในกรณีทเ่ี ป็ กำร
จัดผ่ำนระบบออนไลน์ ให้รวมถึงระบบ IT ทีจ่ ะใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินกำร ติดตำมผลกำรดำเนินกำร พร้อมจัดทำรำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเทียบกับตัวชีว้ ดั
สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร ครอบคลุมทัง้ ภำพรวมของโครงกำร และรำยบริษทั
ติดตำม และ/หรือให้คำแนะนำแก่บริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมหลังจำกจบโครงกำรต่อไปอีกเป็ นระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปี
โดยรำยละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตำมข้อกำหนดงำน
กาหนดการ :
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกำศเชิญชวน
2 ชีแ้ จงข้อกำหนด (ผ่ำน MS Teams)
3
4
5
6
7

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
กำหนดตอบคำถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
ยืน่ ข้อเสนองำน (อีเมล)
นำเสนอข้อมูลรำยละเอียดกำรให้บริกำร
(ผ่ำน MS Teams)
ประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรประกวดรำคำ

กาหนดการ
3 ตุลำคม 2565
17 ตุลำคม 2565
(เวลำ 10.30 – 11.30 น.)
17 – 18 ตุลำคม 2565
19 ตุลำคม 2565
2 พฤศจิกำยน 2565
4 พฤศจิกำยน 2565
(เวลำจะแจ้งให้ทรำบอีกครัง้ )
ภำยในเดือนธันวำคม 2565

หมำยเหตุ : กำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม

หำกบริษทั ใดสนใจเข้ำร่วมเสนองำน สำมำรถติดต่อขอรับข้อกำหนดงำนได้ทค่ี ุณจีรำวรรณ เสถียรวงศ์ ฝ่ ำยจัดหำ
Email: ProcurementUnit1@set.or.th อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 02-009-9661
ประกำศ ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2565
ฝ่ ำยจัดหำ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มี นโยบายต่ อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใสโดยจะไม่เรียกเก็บ ไม่รบั และไม่ให้ ประโยชน์ ใดๆ แก่ผ้ใู ดที่ จะก่อให้ เกิ ดการทุจริ ต ตลอดจนมี
นโยบายให้ ดาเนิ นธุรกิ จเป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิ จสาหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิ บาล (Governance) ทัง้ ก่อนและ
หลังการทาธุรกรรมใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หากท่ านพบเห็น ผู้ใดดาเนิ นการไม่ สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้ น โปรดแจ้ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออี เมล
Whistleblow@set.or.th หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th"

