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ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศของส านกังานคณะกรรมการกีฬามวย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยมีประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สามารถด าเนินการในการสนับสนุนให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 3 ประเด็นได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมวยไทยสามารถส่งเสริมพัฒนาไปสู่การสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทย (2) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมกีฬาเพ่ือต่อยอดสู่ระดับอาชีพ พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางกีฬาอย่างเป็นระบบ และ (3) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการ
บริหารแบบบูรณาการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับการให้บริการมมีมาตรฐานสากล, มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  รวมถึงนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ลดเลิกการใช้ส าเนาเอกสารโดยน า
เทคโนโลยีมาช่วยงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย มีหน้าที่ในการก ากับควบคุมกีฬามวยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. 2542 การควบคุม ซึ่งให้นายทะเบียนจัดท าประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย ดูแลเรื่องการออก
ใบอนุญาต และควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายคณะกรรมการกีฬามวยในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย และงานด้านสวัสดิการ
กีฬามวย ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติดังกล่าวใช้ระบบเอกสารเป็นหลักท าให้ไม่มีความคล่องตัว และเชื่อมโยง
สอดคล้องข้อมูลงานทะเบียนกีฬามวยทั้ง 77 จังหวัด ท าให้ยากต่อการก ากับควบคุม ส านักงานคณะกรรมการ
กีฬามวยจึงได้มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวย โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ  
ซึ่งการด าเนินงานระยะที่ 2 ที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาระบบทะเบียนที่ใช้งานเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลัก 
โดยในระยะที่ 3 จะเป็นการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายกีฬามวยดียิ่งขึ้น และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน  
และสามารถสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวย 
ระยะที่ 3 จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนกีฬามวยที่เป็นระบบปิดไปสู่ระบบออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ ให้สามารถบริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางทะเบียน
มากขึ้น ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน web application และ mobile application  
ซึ่งจะท าให้ระบบสารสนเทศกีฬามวยเพ่ิมความสามารถและมีความสมบูรณ์ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการติดตามตรวจสอบทะเบียน  
การติดตามสถิติกีฬามวย การติดตามประเมินผลกีฬามวย การเผยแพร่องค์ความรู้  การบริหารจัดการด้าน
มาตรฐานกีฬามวยไทย และภาคประชาชนได้รับความสะดวกในเรื่องการงานทะเบียน การท าบัตรประจ าตัว
ของบุคคลในวงการกีฬามวย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ การขอรับสวัสดิการ และสามารถ
ต่อยอดน าข้อมูลสารสนเทศกีฬามวย (Big Data) ไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ (Analyze) เพ่ือเป็นข้อมูลการวางแผน 
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เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยต่อไป ซึ่งเมื่อการพัฒนาระบบในระยะที่ 3 แล้วเสร็จ 
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยจะสามารถยกระดับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนด้านกีฬามวย 
ให้ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ และดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ให้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน และจากปัญหาที่ผ่านมาในการด าเนินการในระยะที่ 1 - 
2 พบประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการเนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด ท าให้ต้องมีการพัฒนาระบบย่อยๆ  
ทีละส่วน ไม่สามารถพัฒนาระบบในภาพรวมทั้งระบบได้ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผู้พัฒนา
หลายครั้ง ซึ่งแต่ละรายใช้เทคนิคเฉพาะตัว การต่อยอดระบบงานเดิมจาก Source code เพ่ือเชื่อมโยงจึง
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีฟังชั่นงานย่อยๆและเงื่อนไขหลากหลาย จึงต้องมีเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขงานเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นผู้พัฒนาระบบส่วนใหญ่จึงเริ่มพัฒนาระบบใหม่ตั้งแต่ต้น ท าให้เสียเวลา เสียโอกาส  
เสียทรัพยากร และงบประมาณโดยไม่จ าเป็น การพัฒนาระบบในระยะที่ 3 นี้ จึงก าหนดให้ผู้พัฒนาระบบ 
ต้องต่อยอดระบบเดิมให้ยังคงใช้งานได้ จ าเป็นต้องเรียนรู้ระบบงานเดิม พัฒนาระบบเดิม ให้ดียิ่งขึ้นโดย 
ไม่วนกลับมาแก้ปัญหาเดิมๆ ที่เคยแก้ไขไว้แล้ว เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวยมีลักษณะพิเศษ
เป็นระบบงานที่ใช้เฉพาะงานส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
กีฬามวย พ.ศ. 2564 มีเงื่อนไขการด าเนินการที่ต้องปฏิบัติตาม การพัฒนาระบบสารสนเทศจึงต้องสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย แตกต่างจากระบบทั่วไป  
ไม่สามารถใช้ระบบทะเบียนส าเร็จรูป หรือระบบงานอ่ืนๆ มาปรับใช้ได้โดยง่าย รวมถึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบให้รองรับกับการประเมินมาตรฐานกีฬามวย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนที่มีมากและบ่อยครั้ง 
การติดตามข้อมูล การสืบค้นที่ต้องแม่นย า การวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องการผู้พัฒนาระบบที่มีฝีมือ
โดยเฉพาะ ใช้ทักษะและทีมงานที่มีฝีมือสูง มีความช านาญเป็นพิเศษ และเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบงานที่เก่ียวข้องกับกีฬา ระบบการแข่งขันกีฬาการรายงานผลการแข่งขันกีฬา มาเพ่ือด าเนินงานในครั้งนี้ 

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงจ าเป็นต้องการจัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์  
มีฝีมือเฉพาะ มีทักษะที่สูงในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายดียิ่งขึ้น ประชาชน
บุคคลในวงการกีฬามวยได้รับประโยชน์และสะดวกในการติดต่องานทางทะเบียน ส านักงานคณะกรรมการกีฬา
มวยมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬามวยไทยอาชีพ ที่มีความสมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้จะท าให้มขี้อมูลด้านอุตสาหกรรมกีฬามวยไทย ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
ด้านก ากับ ติดตามและประเมินมาตรฐานกีฬามวยไทย และน าผลข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผล
เกี่ยวกับมวยไทย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจกีฬามวย และข้อมูลเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานมวยไทยทั้งระบบ และน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอื่นๆ ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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 ๒. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
๒.๑ เพ่ือดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์muaythai.world 

ให้มีความครอบคลุมงานด้านทะเบียนกีฬามวย การควบคุมการแข่งขัน การก ากับดูแลกีฬามวย การประเมิน
และติดตามมาตรฐานกีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้าน
กีฬามวย การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  2.๒ เพ่ือด าเนินการดูแล Software ระบบเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์
muaythai.world นับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2565 

2.3 ด าเนินการจัดระเบียบข้อมูล (Data Cleansing) ก่อนการจัดเก็บ และเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเข้าสู่ระบบใหม่ 

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world 2 ระบบ 

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบกิจการค้าประเภทเดียวกัน
กับการจัดจ้างครั้งนี้ 

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย ในวันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัด
จ้างครั้งนี ้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการพัฒนาระบบงานในลักษณะ Web 
application และผลงาน Mobile application ในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น 
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้ว
เสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
5.1 วางแผนการด า เนินงานระบบฐานข้อมูลมวย เ พ่ือให้การด า เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์   

จะต้องด าเนินงานในขอบเขตดังต่อไปนี้ 
5.1.1 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Database System) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวย 

และเว็บไซต์muaythai.world  
5.1.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับจูนPerformance, Security , message error log ของ

ฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world 2 ระบบ ให้ระบบฐานข้อมูลสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

5.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบ ารุงรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลโดยเข้าร่วมใน
การซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย รวมทั้งประสานงาน ตรวจสอบข้อมูลและระบบงานฯร่วมกับบุคลากรของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร้องขอ 

5.1.4 ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลกีฬามวย ไม่ต่ ากว่า 2 คน
ส่วนกลาง 1 ครั้ง  ต่างจังหวัด 5 ครั้ง  

5.2 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวย 
และเว็บไซต์ muaythai.world  

5.3 ท าการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลกีฬามวย 5 ครั้ง (5 ภาค) 
5.4 ผู้รับจ้างต้องส่ง account domain ให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย 
5.5 ผู้รับจ้างต้อง ส ารองข้อมูล server เพ่ือมอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
5.6 การบ ารุงรักษาระบบงาน 

5.6.1 หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์  หรือโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีการ
ปรับปรุง  คู่มือการพัฒนาระบบงานและคู่มือผู้ใช้งาน  พร้อมทั้งอบรมเพ่ิมเติมแก่ผู้ดูแลระบบงานฯ และผู้ใช้งาน 

5.6.2 ผู้รับจ้างจะให้บริการค าแนะน าทางโทรศัพท์และช่วยเหลือในการตอบค าถามแต่ละวันใน
เรื่องของการใช้งานของระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการทาง Web Support และทางโทรศัพท์ โดยจะให้บริการจาก
บุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในระหว่างชั่วโมงการให้บริการ คือ วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ เวลา 08.30 น.ถึง 
19.30 น. ส่วน วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. สามารถติดต่อตามรายชื่อผู้ประสานงาน 
ที่แจ้งไว้กับกกท. โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

5.6.3 ผู้รับจ้างต้องให้บริการในการให้ค าปรึกษา  ข่าวสาร  เทคโนโลยี  เครื่องมือและ Software 
ส าหรับระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world 

5.6.4 ผู้รับจ้างต้องสรุปและประเมินผล  การเปลี่ยนแปลง  แก้ไขระบบงาน  แยกรายระบบพร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบเป็นรายเดือน  
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5.6.5 ผู้รับจ้างต้องให้บริการบริหารจัดการ  วิเคราะห์  แก้ไข  และรายงานปัญหาอันเกิดจาก
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์muaythai.world ซ่ึงการแก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดความผิดพลาด
ในการพัฒนาและออกแบบระบบ , ในกรณีที่เร่งด่วน หรือเป็นรายการที่จะมีผลให้ส่วนงานอ่ืนๆ ไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อได้เลย ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบ และแจ้งสาเหตุให้ทาง กกท. ทราบ, ในกรณีที่ไม่
เร่งด่วน หรือไม่มีผลกระทบกับการท างานส่วนอ่ืน ผู้รับจ้างจะเริ่มด าเนินการตรวจสอบ แจ้งสาเหตุ และ
ระยะเวลาที่จะใช้ในการแก้ไข ให้ทาง กกท. ทราบ 

5.6.6 การแก้ไขปัญหาโดยการ Remote Login การกีฬาแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้รับจ้าง
สามารถท าการ Remote Login เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์
muaythai.world ได้ภายหลังจากได้รับแจ้งปัญหา เสมือนการเข้ามาท างานที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการ Remote 

5.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลและรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบในการรักษาความปลอดภัย โดยห้ามเผยแพร่ข้อมูลได้แก่ แฟ้มข้อมูล ค่าติดตั้ง ผังระบบ บัญชีผู้ใช้ 
รหัสผ่าน ของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเป็นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กกท. 

6. งบประมาณ
 จ านวนเงิน 299,600 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
7.1   
7.1  ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙0 วัน นบัแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง

รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถัดจากวันที่ กกท. 
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9. อัตราค่าปรับ
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กกท .         

จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินจ้างช่วงนั้น 
9.2 หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ กกท.  

ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินจ้างตามสัญญาจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
10. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยแยกเป็น 3 ส่วน คือ 
10.1  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ระยะเวลาดาํเนินงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
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(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ถือหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมการค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี 

10.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) ข้อเสนอทางเทคนิค ตามขอบเขตงาน ข้อ 5 จ านวน 20 เล่ม 
(3) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

10.3 ส่วนที่ 3 แบบเสนอใบราคาของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะต้องแยกรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยใหช้ดัเจน 

11 หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
11.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา   
11.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา จะพิจารณาผู้ชนะจากราคารวม  
11.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 4 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 10 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ก าหนดไว้เท่านั้น 

12.การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 5 แล้วเสร็จ พร้อมกับ

ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบระบบงานและ
เอกสารทั้งหมด โดยเอกสารที่ส่งมอบทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ 
และต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลความคืบหน้าของการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(ตรวจรับงาน) โดยก าหนดงวดงานออกเป็น 2 งวดงาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับถัดจากลงนามสัญญาจ้างต้องด าเน ินการตามแผนการด าเนินงานข้อ 5.1-5.5 และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ ได้ท าการตรวจรับ  ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่งมอบงาน ดังนี้ 
1. รายงานการแสดงรายชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่ายและสะดวกของทีมงาน
2. แผนการด าเนินงานโครงการฯ
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3. ผู้รับจ้างต้องส่ง account domain ให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. ผู้รับจ้างต้อง ส ารองข้อมูล server เพ่ือมอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

พร้อมกับได้ส่งมอบงานจ านวน 4 ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับงาน) ได้ตรวจรับงานแล้ว 
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 70 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ

ภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามสัญญาจ้าง ตามขอบเขตงานข้อ 5.6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ได้ท าการตรวจรับ  ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่งมอบงาน ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์
2. รายงานการบริหารจัดการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world ที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างปกติ  
รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดและข้อเสนอในการป้องกันในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหา
ในการกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

3. รายงานแผนงานและแนวทางการจัดการ/บริหารข้อมูล/การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
(Data Conversion/ Data Migration/Data Cleansing) ตามขอบเขตของงานที่ก าหนด

4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์
5. รายงานการบริหารจัดการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์ muaythai.world ที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างปกติ  
รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดและข้อเสนอในการป้องกันในแต่ละครั้งที่ เกิด
ปัญหาในการกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) จ านวน 12 สัปดาห์  
6. รายงานผลการด าเนินการจัดการ/บริหารข้อมูล/การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล(Data
Conversion/ Data Migration/Data Cleansing) ตามขอบเขตของงานที่ก าหนด 
7. จัดท ารายงานสรุปปัญหาในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกีฬามวยและเว็บไซต์
muaythai.world พร้อมกับได้ส่งมอบงานจ านวน 4 ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ตรวจรับงาน) ได้ตรวจรับงานแล้ว 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

14. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้     

สามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-1867111 ต่อ 8775 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 

15. ผูร้บัผดิชอบขอบเขตงาน
นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
นายนเรศ  เตียบฉายพันธุ์  ผู้อ านวยการกองบริหารงานกีฬามวย 
นายจิตติภูมิ  ศิริอินทร์  หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นางสาววิภาวี  วัยวัฒน์ หวัหน้างานก ากับควบคุมกีฬามวย 
นายเอกสิทธิ์  ไชยสาม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 
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