
ขอกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข (Term Of Reference : TOR) 

การสรรหาผูรับสิทธิเสนอตัวขอเปนผูบริหารสิทธิจัดกิจกรรมสงเสริมการว่ิงตามภูมิประเทศ  
รายการ Thailand by UTMB 

************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันกระแสการออกกําลังกายดวยการวิ่งเปนที่นิยมของคนไทยมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
สถิตินักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบวาในป 2560 มีจํานวนกวา 15 ลานคน 
เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ท่ีมีอยู 12 ลานคน ขณะท่ีนักวิ่งในไทยมีจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่องนั้น ยังสงผลใหมี
การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ กิจกรรมการวิ่งยังพัฒนาจากการวิ่งถนน (Road Race) 
เปนการวิ่งในภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) เพ่ือการเพลิดเพลินในบรรยากาศและเพ่ิมความ
ทาทายแกนักวิ่ง 

  การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เปนกระแสของโลก เปนรูปแบบการทองเท่ียว
ที่นักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อเลนกีฬา โดยมีแรงจูงใจ 
จากความสนใจในชนิดของกีฬาและสถานที่เลนกีฬา (เชน การวิ ่งมาราธอนที่งานโตเกียวมาราธอน  
หรือการวิ ่งเทรลหรือวิ ่งไปในภูมิประเทศที่ ภูเขาไฟฟูจิ – Ultra Trail Mt. Fuji เปนตน) ซึ่งกิจกรรม
ทองเที่ยวเชิงกีฬานี้สามารถสรางรายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี กอปรกับกีฬาการวิ่งเปนกีฬา 
ที่มวลชนมีสวนรวม (Mass Participation) การจัดการแขงขันที่สามารถมีนักกีฬาจํานวนมากเขารวม 
ในสถานท่ีท่ีสามารถเปนแหลงทองเท่ียวไดดวย ยิ่งสรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจและสังคมไดทวีคูณ 
   นอกจากนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ใหพิจารณาจัดการแขงขันการวิ่งตามภูมิประเทศ      
(การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย และสงเสริมการทองเที่ยว ตลอดจน
พัฒนาสนามฝกซอมในพื้นที่อุทยานแหงชาติใหเขาถึงได และใหอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเปนงาน
ระดับชาติ โดยเล็งเห็นวาในอนาคตหากพัฒนาเปนงานทองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับสากลจะสามารถ 
เป นแหลงรายได ของประเทศ จากการดึงด ูดน ักก ีฬาจากตางประเทศใหเข ามาร วมการแขงขัน  
และเปนรายการระดับนานาชาติประจําปตลอดจนผลักดันใหเปนรายการสําคัญอีกรายการของวงการ 
วิ่งเทรลของโลก ซึ่งการจัดการแขงขันการวิ่งไปในภูมิประเทศ หรือวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท เปนสถานท่ี
ทองเที ่ยวที่เหมาะสมมีสัญลักษณทางธรรมชาติที ่สวยงาม ภูมิประเทศที่ทาทาย เปนสถานท่ีในการ
ดําเนินการจัดแขงขัน โดยนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบการดําเนินงานดังกลาวโดยมอบการกีฬาแหงประเทศไทย 
เปนผูรับผิดชอบหลัก และเพ่ือใหการดําเนินงานจัดการแขงขันวิ่งเทรล ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชชื่อรายการวา Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon Chiang Mai สามารถท่ีจะ
พัฒนา ยกระดับการแขงขันรายการเปนระดับนานาชาติท่ีสําคัญในอนาคต ซ่ึงแนวทางท่ีจะทําใหไดรับความนิยม
ใหเปนรายการสําคัญในระดับนานาชาติจําเปนท่ีตองไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการแขงขันจากองคกรท่ีมี
ชื่อเสียง มีศักยภาพและไดรับการยอมรับในมาตรฐานการจัดการแขงขันวิ่งเทรล โดย UTMB® International 
ถือเปนองคกรท่ีจัดการแขงขันวิ่งเทรลท่ีมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับถึงมาตรฐานการจัดการแขงขันและการพัฒนา
แบรนดท่ีไดรับการยอมรับจากนักวิ่งเทรลท่ัวโลกท่ีเปรียบไดกับกีฬาโอลิมปกของการวิ่งเทรล ท้ังยังเปนผูจัดการ
แขงขันวิ่งเทรล รายการ 17Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) ซ่ึงเปนรายการแขงขันวิ่งเทรลท่ียิ่งใหญท่ีสุดใน 
รายการแขงขันวิ่งเทรลท่ัวโลกตางมุงหวังท่ีจะไดรับการรับรองใหเปนรายการแขงขันระดับนานาชาติภายใต
มาตรฐานโดย UTMB ตอไป 

๒. วัตถุประสงค... 
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๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือคัดเลือกภาคเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดําเนินการจัดหารายได และบริหารสิทธิ

ประโยชนการจัดการแขงขันวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ Thailand by UTMB 
   ๒.๒ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผูไดรับสิทธิท่ีมีขีดความสามารถ รวมท้ังพรอมปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องตน 

ดานสิทธิประโยชน ระหวางการกีฬาแหงประเทศไทย กับ UTMB 

๓. วิธีการดําเนินงาน 
  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงกําหนดหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
ผูรับสิทธิ, คุณสมบัติของผูรับสิทธิ และขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
  ๓.๑ หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาผูรับสิทธิ 
   ๓.๑.๑ การกีฬาแหงประเทศไทย จะดําเนินการสรรหา คัดเลือก ผูรับสิทธิ 
เพ่ือดําเนินการจัดรายได และบริหารสิทธิประโยชนการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ 
Thailand by UTMB ในนามประเทศไทย  
    ๓.๑.๒ ผูสนใจจะตองยื่นขอเสนอพรอมรูปแบบการบริหารดําเนินงาน และเอกสาร
ดานคุณสมบัติ กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรท่ีทางราชการออกให  
กรณีท่ีเปนนิติบุคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือขอรับการพิจารณาใหไดรับสิทธิ 
ตอคณะกรรมการ 
   ๓.๑.๓ การกีฬาแหงประเทศไทย ขอสงวนสิทธิไมจําเปนตองพิจารณาใหผูเสนอ
ผลตอบแทนสูงสุดเปนผูไดรับสิทธิ แตจะพิจารณาขอเสนอท่ีเหมาะสม เปนไปได และเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอการกีฬาแหงประเทศไทย 

   ๓.๑.๔  ผู ได รับสิทธิตองทําสัญญาดําเนินการกับการกีฬาแห งประเทศไทย  
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร จากการกีฬาแหงประเทศไทย 
   ๓.๑.5 กรณีผู ไดรับสิทธิ ทําผิดเ ง่ือนไขหรือทําผิดสัญญาท่ีได ทําไว  การกีฬา 
แหงประเทศไทย ขอสงวนสิทธิท่ีจะบอกยกเลิกสัญญาโดยจะแจงใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย
กวา ๗ วัน และการกีฬาแหงประเทศไทยจะดําเนินการสรรหาผูรับสิทธิรายใหมเขามาดําเนินการแทน  
และในกรณีจําเปนการกีฬาแหงประเทศไทย สามารถยกเลิกสัญญาไดทันที โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา ๗ วันและผูรับสิทธิไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายแตอยางใด 

  ๓.๒ คุณสมบัติของผูรับสิทธ ิ 

   ๓.๒.๑ ผูรับสิทธิตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจดานกีฬา  
   ๓.๒.๒ ไมเคยถูกศาลพิพากษาวามีความผิดท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินธุร กิจ  
ไมเคยมีขอพิพาทหรือผิดสัญญากับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และไมเปนผูถูกเวียนชื่อ 
เปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

๓.๒.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย    
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอขอรับสิทธิไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น 

๓.๒.๔ ไมเปน... 
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 ๓.๒.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูขอรับสิทธิรายอ่ืนท่ีเสนอขอรับสิทธ ิ
ตอการกีฬาแหงประเทศไทย ณ วัน สรรหา คัดเลือก หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการคัดเลือก
อยางเปนธรรมในครั้งนี้ 

๓.๒.๕ เคยมีผลงานและประสบการณการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งทางถนนและ 
การวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running)  
  ๓.๓ ขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงาน 

 หนาท่ีของผูรับสิทธิ 
    ๓.๓.๑ ผู ไดรับสิทธิตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของการกีฬา 
แหงประเทศไทย โดยเครงครัดตลอดการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล 
หรือ Trail Running) ซ่ึงรวมถึงตองรับผิดชอบภาระคาใชจายในการชําระภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน 
ตลอดจนคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกลาว 

๓ .๓.๒ ผู ไดรับสิทธิตองเสนอแผนการจัดหารายได ท่ีเปนเงินสด และบริหาร 
สิทธิประโยชนของผูสนับสนุน (Sponsorship) ในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ 
รายการ Thailand by UTMB รายไดดังกลาว ใหหมายรวมถึงคาสมัครเขารวมกิจกรรมการวิ่งเทรล โดยมีการ
ประกันรายไดข้ันต่ํา (Minimum Guarantee) ดังนี้ 

  ป พ.ศ. 2563 = ไมนอยกวา 8,000,000 บาท  
  ป พ.ศ. 2564 = ไมนอยกวา 8,500,000 บาท 
  ป พ.ศ. 2565 = ไมนอยกวา 9,000,000 บาท 
  ป พ.ศ. 2566 = ไมนอยกวา 9,500,000 บาท 
  ป พ.ศ. 2567 = ไมนอยกวา 10,000,000 บาท 
  ป พ.ศ. 2568 = ไมนอยกวา 10,500,000 บาท 

ตลอดจนแผนการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลอง และไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ ของการกีฬาแหงประเทศไทย 
และเง่ือนไขของ UTMB กําหนด ในชวงเวลาท่ีประเทศไทย เปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ท้ังนี้ หากสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินการแลว การกีฬาแหงประเทศไทย จะจัดการแขงขันตอไป จะไดใหสิทธิในการเสนอและ
พิจารณาเปนลําดับแรก (First Right) แกผูไดรับสิทธิ กอนการพิจารณาผูเสนอรายอ่ืนๆ 

๓.๓.๓ ผูไดรับสิทธิตองวางแผนและกําหนดรูปแบบ “ขอเสนอสิทธิประโยชนทาง
ธุรกิจท่ีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคเอกชนท่ีใหการสนับสนุนท่ีไดรับ” (Package Sponsor)  
ใหเหมาะสมตองบประมาณท่ีรับการสนับสนุน และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการกิจกรรม  
พรอมท้ังจัดทําการนําเสนอขอมูล (Presentation) ใหมีความสวยงาม นาสนใจ และงายตอการตัดสินใจ 
ใหการสนับสนุน ท้ังในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ และบันทึกลงในแผน CD โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

3.3.4 ผูไดรับสิทธิตองวางแผนและบริหารจัดการรายไดในรูปแบบของเงินสด  
ท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย จะไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ 
Thailand by UTMB ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย มีตอ UTMB  
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการแขงขัน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากการกีฬาแหงประเทศไทย 

 
 

3.3.5 ผูไดรับ... 
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๓.๓.5 ผูไดรับสิทธิตองจัดเตรียมบุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพไมนอยกวา 3 คน  
เพ่ือทําหนาท่ีผูแทนของการกีฬาแหงประเทศไทย ในการนําเสนอขอมูล ติดตามผล บริหารจัดการ และ
ประสานงานตรง กับหนวยงานรัฐวิสาหกิจและองคกรภาคเอกชน ผูใหการสนับสนุน ท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย 
เปนผูกําหนด โดยบุคลากรดังกลาวตองสามารถเขารวมประชุม พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหกับการ
กีฬาแหงประเทศไทย ไดรับทราบตลอดระยะเวลาการจาง 

3.3.6 ผูไดรับสิทธิตองจัดหาผูสนับสนุน และจัดทําแผนการขาย ขอเสนอท้ังดาน
ราคาและรายละเอียดโครงการ (Sponsorship Package) ท่ีมีรายละเอียดระบุแตกตางกัน ในแตละสัญญาท่ี
เกิดข้ึน (กรณีจะเปน) ซ้ึงตองไดรับความเห็นชอบจากการกีฬาแหงประเทศไทย และนําเสนอใหกับผูสนับสนุน 
รวมถึงการประสานงานการแกไข รายละเอียดตางๆ ตามความเห็นชอบของท้ัง 2 ฝาย 

3.3.7 ผูไดรับสิทธิตองวางหลักประกันซองการเสนอขอรับสิทธิ วงเงิน 2๔๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) มาเปนหลักประกัน ในวันนําเสนอแผนงาน เพ่ือขอรับสิทธิจากการกีฬาแหงประเทศไทย 

หลักประกันตามขอนี้ การกีฬาแหงประเทศไทย จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูคํ้าประกันภายในสิบหาวัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา
รายไดคัดเลือกไวจะคืนใหตอเม่ือทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

3.3.8 ผูไดรับสิทธิตองนําเงินประกันรายไดข้ันต่ํา มาวางเปนหลักประกันใหไวแก 
การกีฬาแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) รวมท้ังหนังสือรับรอง 
ภาระตามเง่ือนไขสัญญาระหวาง การกีฬาแหงประเทศไทย กับ UTMB ท้ังสิ้น โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี้ 

  3.3.8.1 เงินสด 
  3.3.8.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหการกีฬาแหงประเทศไทย โดยเปนเช็คลง

วันท่ียื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  3.3.8.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
  3.3.8.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 

  3.3.8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
การกีฬาแหงประเทศไทย จะคืนเงินประกันรายไดข้ันต่ําใหแกผูรับสิทธิโดยไมมี

ดอกเบี้ย ภายในสิบหาวัน หลังจากท่ีไดรับเงินสนับสนุนครบถวนในแตละปแลว 
ในกรณีท่ีผูไดรับสิทธิไมสามารถจัดหาเงินสนับสนุนไดครบถวนตามแผนการจัดหา

รายไดตามขอ 3.3.2 การกีฬาแหงประเทศไทย จะยึดเงินประกันรายไดข้ันต่ําท้ังหมด หรือแตบางสวนโดยไมมี
ดอกเบี้ย จนกวาจะครบจํานวนตามแผนการจัดหารายได 

ท้ังนี้  ผู ไดรับสิทธิตองดําเนินการจัดหาหลักประกันใหมมาวางใหกับการกีฬา 
แหงประเทศไทย ตามวงเงินประกันรายไดข้ันต่ําท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย ยังมิไดรับจากผูสนับสนุน 

3.3.9 ผูไดรับสิทธิไมสามารถโอนสิทธิท่ีไดรับใหกับนิติบุคคลอ่ืนๆ ได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากการกีฬาแหงประเทศไทย 

3.3.10 ผูไดรับสิทธิตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามแผนจัดหารายได และการ
บริหารสิทธิประโยชน ใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย เปนระยะๆ ตามท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด 

หนาท่ีของ... 
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 หนาท่ีของผูใหสิทธิ (การกีฬาแหงประเทศไทย) 
๓.๓.11 การกีฬาแหงประเทศไทย จะใหสิทธิดานการคัดเลือกผูสนับสนุนจาก 

ท้ังภาครัฐและเอกชน และสิทธิในการบริหารสิทธิประโยชนแกผูไดรับสิทธิแตเพียงรายเดียว แตท้ังนี้ 
สิทธิดังกลาวตองไมเกินกวาท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับจาก UTMB 

๓.๓.12 การกีฬาแหงประเทศไทย จะจัดทําหนังสือแจงสถานะผูไดรับสิทธิในฐานะ 
ผูจัดหารายได และบริหารสิทธิประโยชนการจัดกิจกรรมสงเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ  
Trail Running) แกหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน ตามท่ีผูไดรับสิทธิรองขอ 

๓.๓.13 การกีฬาแหงประเทศไทย ใหคาตอบแทนแกผูไดรับสิทธิ ซ่ึงจะไดระบุ 
ในสัญญาเปนอัตรา ดังนี้ 

ปท่ี 1 พ.ศ. 2563 
  (1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 8,000,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
  (2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 8,000,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
   * 8,000,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
   * สวนท่ีเกินจาก 8,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท 

ไดรับคาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
   * สวนท่ีเกินจาก 10,000,000 บาทข้ึนไป ไดรับคาตอบแทน 

จากสวนตาง รอยละ 35 
ปท่ี 2 พ.ศ. 2564 
 (1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 8,500,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
  (2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 8,500,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
   * 8,500,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
   * สวนท่ีเกินจาก 8,500,000 บาท แตไมเกิน 10,500,000 บาท 

ไดรับคาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
   * สวนที่เกินจาก 10,500,000 บาทขึ้นไป ไดรับคาตอบแทน 

จากสวนตาง รอยละ 35 
ปท่ี 3 พ.ศ. 2565 

(1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 9,000,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
(2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 9,000,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
  * 9,000,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
  * สวนท่ีเกินจาก 9,000,000 บาท แตไมเกิน 11,000,000 บาท ไดรับ

คาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
 * สวนที่เกินจาก 11,000,000 บาทขึ้นไป ไดรับคาตอบแทน

จากสวนตาง รอยละ 35 
 

ปท่ี 4... 
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ปท่ี 4 พ.ศ. 2566 
(1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 9,500,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
(2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 9,500,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
  * 1 - 9,500,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
  * สวนท่ีเกินจาก 9,500,000 บาท แตไมเกิน 11,500,000 บาท ไดรับ

คาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
 * สวนที่เกินจาก 11,500,000 บาทขึ้นไป ไดรับคาตอบแทน

จากสวนตาง รอยละ 35 
ปท่ี 5 พ.ศ. 2567 
(1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 10,000,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
(2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 10,000,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
    * 10,000,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
    * สวนท่ีเกินจาก 10,000,000 บาท แตไมเกิน 12,000,000 บาท 

ไดรับคาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
    * สวนที่เกินจาก 12,000,000 บาทขึ้นไป ไดรับคาตอบแทน

จากสวนตาง รอยละ 35 
   ปท่ี 6 พ.ศ. 2568 

(1) กรณีจัดหาเงินสดไมถึง 10,500,000 บาท/ป ไมไดรับคาตอบแทน 
(2) กรณีจัดหาเงินสดมากกวาหรือเทากับ 10,500,000 บาท/ป ไดรับ

คาตอบแทนดังนี้ 
     * 10,500,000 บาทแรก ไดรับคาตอบแทนรอยละ 25 
     * สวนท่ีเกินจาก 10,500,000 บาท แตไมเกิน 12,500,000 บาท 

ไดรับคาตอบแทนจากสวนตาง รอยละ 30 
* สวนท่ีเกินจาก 12,500,000 บาทข้ึนไป ไดรับคาตอบแทนจาก

สวนตาง รอยละ 35 
 

 (3) กรณีท่ีผูไดรับสิทธิจัดหารายได ไดต่ํากวาวงเงินประกันเงินสดข้ันต่ํา 
(Minimum Guarantee) การกีฬาแหงประเทศไทย จะตัดวงเงินจากหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย 
ท่ีผูไดรับสิทธินํามาเปนหลักประกัน สมทบกับรายไดผูไดรับสิทธิจัดหาได ใหครบตามวงเงินประกันเงินสดข้ันต่ํา 
จากนั้นจะคืนหลักประกันใหตามวงเงินท่ีเหลือ 

3.3.14 การทบทวนหรือการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหารายได และการบริหาร 
สิทธิประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากการกีฬาแหงประเทศไทย ในระยะเวลาอันสมควร ภายในอายุสัญญา 

3.3.15 การกีฬาแหงประเทศไทย จะกํากับ ติดตาม สนับสนุน ชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกในดานตางๆ ท่ีจะดําเนินการตามแผนงานรวมกัน ตามท่ีผูไดรับสิทธิรองขอ และการกีฬาแหง
ประเทศไทย เห็นชอบ เพ่ือใหการทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4.หลักฐาน... 
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๔. หลักฐานการเสนอราคา 
   4.1 การยื่นขอเสนอรับจางดําเนินการ ประกอบดวย 
    4.1.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ ของผูเสนอราคาท่ีเปนนิติบุคคล ประกอบดวย 
     1) เอกสารหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล 
         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน เปนนิติบุคคลซ่ึงออกใหไมเกินหกเดือน นับถึงวันท่ียื่นเอกสาร บัญชีรายชื่อหุนสวน ผูจัดการ  
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
        *** ในกรณีท่ีเอกสารใด สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐาน 
ของทางราชการ ผูเสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกตองของเอกสารได  
        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงออกไมเกินหกเดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ 
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
         *** ในกรณีท่ีเอกสารใด สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐาน 
ของทางราชการ ผูเสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกตองของเอกสารได 
     2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
     3) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอ
ราคา มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบยื่นราคาแทน 
    4.1.2 ขอเสนอทางเทคนิค ประกอบดวย ผูรับจางจะตองเสนอแผนการจัดหารายไดท่ี
เปนเงินสด และบริหารสิทธิประโยชนของผูสนับสนุน (Sponsor Ship) รวมถึงรายชื่อบุคลากรหลัก พรอมประวัติ 
คุณวุฒิ และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน และจะตองจัดทําขอเสนอทางการเงิน โดยแสดงรายละเอียด
คาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 
    4.1.3 ขอเสนอดานราคา ผูเสนอราคาจะตองเสนอผลตอบแทนซ่ึงเปนราคาท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุด ตอการกีฬาแหงประเทศไทย 
    หมายเหตุ ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอรายละเอียดการดําเนินการตอคณะกรรมการไม
นอยกวายี่สิบนาที ท้ังนี้ ผูเสนอราคาจะตองเตรียมอุปกรณมาเอง 

5. หลักประกันซอง 
   ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน  
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
   5.1 เงินสด 
   5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหการกีฬาแหงประเทศไทย โดยเปนเช็คลงวันท่ียื่นซองเอกสาร
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
   5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 

5.5 พันธบัตร... 
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   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้ การกีฬาแหงประเทศไทย จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า
ประกันภายในสิบหาวัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตมีผูมีสิทธิเสนอราคา 
รายท่ีคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือมีผูมีสิทธิเสนอราคา  
ไดพนจากขอผูกพันแลว 
   การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6. ระยะเวลาในการดําเนินงานตามสิทธิท่ีไดรับ 
   นับแตวันลงนามในสัญญา จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม ประจําป พ.ศ. 2568 

7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
   7.1 การพิจารณาดานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอขอรับสิทธิ 
   คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอขอรับสิทธิ ตามขอ 3.2 และการยื่น
หลักฐานการเสนอขอรับสิทธิ ตามขอ 3.2  

การย่ืนเอกสารขอรับสิทธิดําเนินงาน 
ผูสนใจจะตองยื่นหนังสือเพ่ือขอรับการพิจารณาใหไดรับสิทธิพรอมรายละเอียดเอกสาร 

ดานคุณสมบัติ กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรท่ีทางราชการออกใหกรณี 
ท่ีเปนนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทาง E-mail: chalanda.cj@gmail.com 
ในวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. นับตั้งแตวันลงนามประกาศ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
หัวหนางานมาตรฐานกีฬาอาชีพ ฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย หมายเลขโทรศัพท ๐ 2๑๘๖ ๗111 ตอ 7340

    
************************* 


