
( สําเนา )
ประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งานสวนที่เหลือ)

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 การกีฬาแหงประเทศไทย มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย (งานสวนที่เหลือ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ราคากลาง

ของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๘๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหาหมื่น

สามพันบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว



                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการกีฬาแหง

ประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                                                                    ๒

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการกอสรางอาคารสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง

ไมนอยกวา ๒ ช้ัน ซึ่งเปนผลงานกอสราง (สัญญาเดียว) ภายในประเทศที่สามารถตรวจสอบได ในวงเงินไมนอยกวา

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบลานบาทถวน) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่การกีฬาแหงประเทศไทย
เช่ือถือ โดยผลงานดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา นับถัดจากวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาไมเกิน ๕ ป

                     ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาได

มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได



                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๖

สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระ

เงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.sat.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๑๘๖-๗๑๑๑ ตอ ๗๔๔๕, ๘๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ

                                                                               

   ๓

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

การกีฬาแหงประเทศไทย ผานทางอีเมล procurement.sat@sat.or.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการกีฬาแหงประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.sat.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



สําเนาถูกตอง

 

อรพรรณ คําเพ็ง

(นางอรพรรณ คําเพ็ง)

 ผูอํานวยการกองพัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 โดย นางอรพรรณ คําเพ็ง ผูอํานวยการกองพัสดุ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๔๑๔/๒๕๖๒

  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

กองศักด ยอดมณ ี

 

(นายกองศักด ยอดมณี)

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย

 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๔๑๔/๒๕๖๒

การจางกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งานสวนที่เหลือ)

ตามประกาศ การกีฬาแหงประเทศไทย

ลงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                  การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กกท." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางการจาง

กอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งานสวนที่เหลือ) ณ สนามกีฬา

จังหวัดสุโขทัย ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
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                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

                          ๑.๙     TOR งาน กส.สนามกีฬา จ.สุโขทัย (งานสวนที่เหลือ)

                          ๑.๑๐     หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา

                          ๑.๑๑     หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟา

                          ๑.๑๒     หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปนิก

                          ๑.๑๓     หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพชางกอสราง

                          ๑.๑๔     หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพชางไฟฟา

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 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

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กกท. ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการกอสรางอาคารสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง

ไมนอยกวา ๒ ช้ัน ซึ่งเปนผลงานกอสราง (สัญญาเดียว) ภายในประเทศที่สามารถตรวจสอบได ในวงเงินไมนอยกวา

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีสิบลานบาทถวน) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่การกีฬาแหงประเทศไทย

เช่ือถือ โดยผลงานดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา นับถัดจากวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันยื่น

เอกสารประกวดราคาไมเกิน ๕ ป

                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย



                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 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)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ



ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา



เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กกท. ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกกท. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่



มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกกท. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กกท. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกกท.

                          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.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔,๐๕๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สี่ลาน

หาหมื่นเจ็ดพันหกรอยหาสิบบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให



ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกกท.ตรวจสอบความถูกตองในวันที๗่ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี กกท.จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันท่ีกกท.ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอ

เสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอ

ตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กกท.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ



                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กกท. จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีกกท.กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กกท.สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกกท.

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกกท. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กกท.มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กกท.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ



เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกกท.เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ัง กกท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกกท.

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กกท. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกกท.

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กกท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกกท. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกกท.ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให



ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กกท.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๐ งวด ดังน้ี

                          งวดที่ ๑ จายเงินรอยละ ๕ ของคาจาง เหมาตามสัญญาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน

กอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนินการ

ตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้

                                     ๑. งานเตรียมการกอสราง 

                                         - เสนอแผนการดําเนินการกอสรางทั้งโครงการ

                                         - สํารวจและปรับพ้ืนที่กอสรางทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - กําหนดพ้ืนท่ี ขอบเขตการกอสราง พรอมเสนอผังเพื่ออนุมัติทั้งหมด

                                         - กอสรางสํานักงานชั่วคราว 

                                         - ประปาและไฟฟาภายในโครงการ

                                         - โรงเก็บวัสดุอุปกรณ

                                     ๒. งานสนามฟุตบอล ลู-ลานกรีฑา

                                         - งานกําจัดวัชพืชและลอกผิวหนาดินออก พรอมขนทิ้ง ภายในสนามฟุตบอล

                                           ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานดินผสมปุยถมปรับระดับ

                                         - งานลอกผิวลู-ลานกรีฑา เดิมออกทั้งหมด



                                         - งานรางนํ้าและขอบลูในแลวเสร็จ

                                         - งานขอบลูรอบนอกและขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอลแลวเสร็จ

                                    ๓. งานระบบเมนประปา

                                         - งานเดินทอ PB PN 125 PSI ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานมาตรวัดนํ้าพรอมอุปกรณทั้งหมดแลวเสร็จ

                                    ๔. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ

                                         - งานสีรั้วรอบโครงการทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานรั้วสวนท่ีเหลือทั้งหมด

                                         - งานอาคารอํานวยการ

                                         - งานผนังและผิวสําเร็จแลวเสร็จ

                                    ๕. งานฝาเพดานแลวเสร็จ

                                         - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบไฟฟาทั้งหมดแลวเสร็จ

                                      (กําหนดแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๒ จะจายเงินรอยละ ๖ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมดเมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน

กอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนินการตรวจรับ

งานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี้

                                   ๑. งานสนามฟุตบอล ลู-ลานกรีฑา 

                                       - งานปูหญาสนามฟุตบอล

                                       - งานรั้วเหล็กรอบลูท้ังหมดแลวเสร็จ

                                       - งานชั้นรองผิวดินลูกรังพรอมบดอัดแลวเสร็จ

                                       - งานผิวลูลานกรีฑาทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานระบบรดนํ้าสนามฟุตบอลแลวเสร็จ 

                                   ๒. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ



                                       - งานประตูรั้วทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานปายสนามกีฬาทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานอาคารอํานวยการ

                                       - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พรอมอุปกรณทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ดทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานระบบเตือนอัคคีภัยแลวเสร็จ

                                       - งานระบบประปาทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       - งานท่ีจอดรถทั้งหมดแลวเสร็จ

                                       (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๓ จะจายเงินรอยละ ๖ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมดเมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน

กอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนินการตรวจรับ

งานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี้ 

                                     ๑. งานสนามฟุตบอล ลู-ลานกรีฑา 

                                         - งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณประจําสนามทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานท่ีนั่งสํารองนักกีฬาฟุตบอลทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานเบ็ดเตล็ดท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         - งานอื่นๆสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - ดูแลสนามฟุตบอลใหหญาเจริญงอกงาม

                                    ๒. งานอาคารอํานวยการ

                                         - งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณและเช่ือมตอกับงานระบบทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งมิเตอรและเมนประปาภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - ติดตั้งถังเก็บนํ้า ปมนํ้า พรอมเช่ือมตอระบบทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลสําเร็จรูปแลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งกลองวงจรปดและCCTV แลวเสร็จ



                                         - ทําการทดสอบระบบตางๆจนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ

                                         - งานทาสีสวนตางๆทั้งภายในและภายนอกแลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งปายตราสัญลักษณ กกท. แลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งปายชื่ออาคารแลวเสร็จ

                                         - ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดในแลวเสร็จเรียบรอย

                                           ถูกตองครบถวน

                                           สมบูรณตามแบบ รายการกอสรางและสัญญาทุกประการ

                                         - งานทําความสะอาดสถานที่อาคารอํานวยการทั้งหมดเรียบรอย

                                     ๓. งานระบบสาธารณูปโภค

                                         - งานวางทอระบายนํ้าพรอมฝาบอ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งาน BOX CULVERT ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                                         - งานทางเทาท้ังหมดแลวเสร็จ

                                        (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๔ จะจายเงินรอยละ ๑๕ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดดําเนิน

งานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย  ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนินการตรวจ

รับงานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี ้

                                     ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                         - เตรียมงานโครงสรางชั้น ๒

                                         - งานโครงสรางชั้น ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานโครงสรางชั้น ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - วาง Sleeve ทอระบบตางๆในพื้นคอนกรีต ชั้น ๒ ทั้งหมด แลวเสร็จ

                                         - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ช้ัน ๑ ทั้งหมด แลวเสร็จ

                                     ๒. งานระบบสาธารณูปโภค

                                         - งานดินลูกรังบดอัดแนน หนา ๐.๒๐ ม. (งานถนน)



                                         - งานหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๒๐ ม. (งานถนน)

                                         - งานถนนแอสฟลทคอนกรีตหนา ๕ ซม. แลวเสร็จ ๓๐%   

                                         (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๕ จะจายเงินรอยละ ๑๒ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดดําเนิน

งานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสรางไดดําเนินการตรวจ

รับงานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี ้

                                     ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                         - เตรียมงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก

                                         - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแลวเสร็จ ๕๐%

                                         - งานผนังกออิฐ ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๖ จะจายเงินรอยละ  ๑๒ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดดําเนิน

งานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนินการตรวจ

รับงานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี้

                                    ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                        - งานฉาบปูนผนังชั้น ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสวนที่เหลือแลวเสร็จ ทั้งหมด

                                        - ติดตั้งวัสดุหลังคา รางนํ้าสแตนเลส พรอมโครงทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานฉนวนใยแกวใตหลังคาวางบนตะแกรงลวดทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานกออิฐผนังฉาบปูนผนังและชั้น ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานติดตั้งวงกบประตู- หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานติดตั้งประตูหนาตางภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานเดินทองานระบบไฟฟา ทองานระบบสุขาภิบาลและทองานระบบปรับอากาศ



                                          ชั้น ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานเดินทองานระบบไฟฟา ทองานระบบสุขาภิบาลและทองานระบบปรับอากาศ

                                          ชั้น ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        - งานเดินทองานระบบทอไฟฟา ทองานระบบสุขาภิบาลและทองานระบบ

                                          ปรับอากาศช้ันหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                        (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๗ จะจายเงินเงินรอยละ ๑๒ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางได

ดําเนินงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง  ไดดําเนิน

การตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้

                                     ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                         - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานติดตั้งสุขภัณฑทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานตกแตงพ้ืนทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานฝาเพดานท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         - งานตกแตงวัสดุผนังทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานทาสีท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๘ จะจายเงินรอยละ ๘ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมดเมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน

กอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง  ไดดําเนินการตรวจรับ

งานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี ้

                                     ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                         - งานตกแตงบันไดทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานประตู-หนาตาง ภายในทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบไฟฟาทั้งหมดแลวเสร็จ



                                         - งานติดตั้งดวงโคม สวิทซ ปลั๊ก หัวจายลมเย็นและอุปกรณอ่ืนๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานเบ็ดเตล็ดท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๙ จะจายเงินรอยละ ๑๒ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมดเมื่อผูรับจางไดดําเนิน

งานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง  ไดดําเนินการตรวจ

รับงานเปนท่ีเรียบรอยแลวดังนี้

                                     ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                         - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบลอฟาและกราวดทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบไฟฟาแรงสูงภายในโครงการทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบโทรศัพทท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบตรวจสอบเพลิงไหมและสัญญาณเตือนภัยทั้งหมดแลวเสร็จ

                                         - งานระบบเสียงท้ังหมดแลวเสร็จ

                                         - งานเช่ือมตอระบบไฟฟา ประปาและสื่อสาร จากภายนอกเขาอาคารทั้งหมด

                                           แลวเสร็จ

                                        (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                          งวดที่ ๑๐ (สุดทาย) จะจายเงินรอยละ ๑๒ ของคาจางเหมาตามสัญญาจางทั้งหมดเมื่อผูรับจาง

ไดดําเนินงานกอสรางสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ไดผลงานแลวเสร็จ และกรรมการตรวจรับพัสดุงานกอสราง ไดดําเนิน

การตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้

                                       ๑. งานกอสรางอาคาร ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

                                           - งานติดตั้งพื้นหยุนตัวทั้งหมดแลวเสร็จ

                                           - งานทดสอบและ Commissioning ระบบประกอบอาคาร

                                           - งานระบบสาธารณูปโภค

                                           - งานถนนแอสฟลทคอนกรีตหนา ๕ ซม. สวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ



                                           - งานติดตั้งปายวิธีการใชงานแลวเสร็จ

                                           - ทําการกอสรางสวนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน 

                                             สมบูรณ ตามรูปแบบ รายการกอสรางและสัญญาทุกประการ

                                           - งานติดตั้งมิเตอรไฟฟาแรงสูง เชื่อมตอและตรวจสอบเรียบรอย

                                           - ทําความสะอาจพ้ืนที่กอสรางใหเรียบรอย

                                           (กําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน)

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกกท. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา   ๒๔ เดือน    นับถัดจากวันท่ีกกท.ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก กกท.กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙



(สวนท่ีเหลือ) เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กกท.ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ (สวนท่ีเหลือ) เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                          ๑๒.๒   เม่ือกกท.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

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

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกกท.ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กกท.จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   กกท.สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน



ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกกท. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   กกท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกกท.ไมได

                                   (๑)    กกท.ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกกท. หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่กท.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด



                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กกท. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกกท. ไวชั่วคราว

 

การกีฬาแหงประเทศไทย

 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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