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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๓๗๘/๒๕๖๒

การจางจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬา ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศ การกีฬาแหงประเทศไทย

ลงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

                  การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "การกีฬาแหงประเทศไทย" มีความประสงคจะ ประกวด

ราคาจางจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําของ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
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                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการกีฬา

แหงประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐   ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                              ๒.๑๑ ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกับการจัดจางครั้งนี้ เปน

หนังสือรับรองผลงานมีประสบการณดานการติดตั้ง พัฒนาโปรแกรม กับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
เอกชน ท่ีนาเช่ือถือ ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานดังกลาว ไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา
นับจากวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นซองเสนอราคาไมเกิน ๕ ป

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ



                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๒.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๒.๒)   ขอเสนอทางเทคนิครายละเอียดตามขอบเขตของงานขอ ๕ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองพรอมรายละเอียดดังตอไปนี้

                                                   ๒.๒.๑ ดานแนวความคิด การนําเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของ

งาน ขอท่ี ๕

                                                   - ระบบSport Calendar

                                                   - ระบบ Sport Event

                                                   - การอบรมการใชงาน

                                                   - รายละเอียดอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องปริ้นเตอร        

                                                  ๒.๒.๒ ดานประวัติผลงานที่ตรวจสอบได

                                                   - ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และ Mobile Application

                                                  ๒.๒.๓ ดานคุณสมบัติความรูความสามารถทีมงานบุคลากร

                                                  ๒.๒.๔ นําเสนอแผนการดําเนินงาน

                                         (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF

File (Portable Document Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)



ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก การกีฬาแหงประเทศไทย ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน



ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกการกีฬาแหงประเทศไทยผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และการกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดัง

กลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตการกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระ

ทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของการกีฬาแหงประเทศไทย

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การกีฬาแหง

ประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา



                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

คุณภาพ (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อสงเสริมความ

เปนเลิศดานการกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ  

๓๐ (๑๐๐ คะแนน)

                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ  

๗๐ (๑๐๐ คะแนน)

                                  โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนคิ หรอืขอเสนออืน่ๆ กําหนดนํ้าหนกั

รอยละ ๗๐ โดยพิจารณาจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

                                                 ๑. ดานแนวความคิด การนําเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน   

ขอท่ี ๕ (๔๐ คะแนน)

                                                   - ระบบSport Calendar 

                                                   - ระบบ Sport Event

                                                   - การอบรมการใชงาน

                                                   - รายละเอียดอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องปร้ินเตอร        

                                                  ๒. ดานประวัติผลงานที่ตรวจสอบได (๓๐ คะแนน)

                                                   - ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และ Mobile Application

                                                  ๓. ดานคุณสมบัติความรูความสามารถทีมงานบุคลากร (๒๐ คะแนน)

                                                  ๔. นําเสนอแผนการดําเนินงาน (๑๐ คะแนน)

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช



สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิด

พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     การกีฬาแหงประเทศไทยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ

ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของการกีฬาแหงประเทศไทย

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการกีฬาแหงประเทศไทย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่ม

เติมได การกีฬาแหงประเทศไทยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมี

ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     การกีฬาแหงประเทศไทยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของการกีฬาแหงประเทศไทยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังการกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน



งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกา

รกีฬาแหงประเทศไทย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได การกีฬาแหงประเทศไทย

มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใช

จายหรือคาเสียหายใดๆ จากการกีฬาแหงประเทศไทย

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาการกีฬาแหงประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับการกีฬาแหงประเทศไทย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหการกีฬาแหง

ประเทศไทยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกการกีฬาแหงประเทศไทย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่

ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย



                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งการกีฬาแหงประเทศไทย

ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          การกีฬาแหงประเทศไทยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใช

จายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๔ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางดําเนินการสง

มอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจาง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนท่ีเรียบรอยแลว

                                  - สงมอบแผนการดําเนินงานโครงการในรูปแบบของตารางเวลา

                                  - สงมอบเอกสารการการออกแบบ Application มือถือ

                                  - สงมอบขอมูลเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการฯ

                           งวดที่ ๒ ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ ๓๐ ของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางดําเนินการสง

มอบงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจาง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนท่ีเรียบรอยแลว

                                  - สงมอบ Application มือถือ ในระบบ Android กับiOS และติดตั้งตามที่การกีฬาแหง

ประเทศไทยกําหนด

                                  - สงมอบการประชาสัมพันธในรูปแบบApplication บนมือถือในระบบAndroid กับiOS

                                  - สงมอบอุปกรณตามรายละเอียดขอบเขตของงานขอที่ ๕.๓

                          งวดที่ ๓ ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ ๓๐ ของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางดําเนินการสง

มอบงาน ภายใน ๑๘๐ วนั นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจาง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมรีายละเอยีดดงันี้

                                  - รายงานการประชาสัมพันธขอมูลการแขงขันหรือกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงกีฬา



                                  - เนื้อหาขอมูลการทองเที่ยวเชิงกีฬา ที่จะทําการประชาสัมพันธในรูปแบบเอกสารและ

Soft Files

                                  - รายงานการสรุปผลการดําเนินงานและผลการใชงานของผูใชบริการในระยะเวลาที่ทํา

บริหารจัดการ จํานวน ๕ ชุด พรอมนําขอมูลสรุปลงใน Flash Drive จํานวน ๕ ชุด( เดือนที่ ๑ – ๖ )

                         งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ ๓๐ ของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจาง

ดําเนินการสงมอบงาน ภายใน ๑๘๑ – ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจาง และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุเปนที่เรียบรอยแลวโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

                                  - รายงานการประชาสัมพันธขอมูลการแขงขันหรือกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงกีฬา

                                  - เนื้อหาขอมูลการทองเที่ยวเชิงกีฬาที่จะทําการประชาสัมพันธในรูปแบบเอกสาร

และSoft Files

                                  - รายงานการสรุปผลการดําเนินงานและผลการใชงานของผูใชบริการในระยะเวลาที่ทํา

บริหารจัดการจํานวน๕ชุดพรอมนําขอมูลสรุปลงใน Flash Drive จํานวน๕ชุด(เดือนที่ ๗ – ๑๒)

                                  - รายงานขอมูลการแขงขันหรือกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา ของการ

กีฬาแหงประเทศไทย ไมนอยกวา ๕๐ รายการ

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากการกีฬาแหงประเทศไทย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ

งานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ



ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ การกีฬาแหงประเทศไทยไดรับอนุมัติเงินคา

จางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เม่ือการกีฬาแหงประเทศไทยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และได

ตกลงจางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งการกีฬาแหงประเทศไทยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การกีฬาแหงประเทศไทยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ



เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)

รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   การกีฬาแหงประเทศไทยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของการกีฬาแหงประเทศไทย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอ

เสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   การกีฬาแหงประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น

ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการกีฬาแหงประเทศไทยไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการกีฬาแหง

ประเทศไทย หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          การกีฬาแหงประเทศไทย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ



                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับการกีฬาแหงประเทศไทย ไวช่ัวคราว

 

การกีฬาแหงประเทศไทย

 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


