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ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ 005/2561
เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลสาหรับวางระบบการจัดการข้อมูลและการทางาน โดยวิธีการคัดเลือก
.......................................................
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าการนาระบบคอมพิวเตอร์และ
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งระบบออนไลน์มาใช้ทางานเพื่อบูรณาการ นาองค์กรสู่ความเป็นสากลตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จึงประสงค์จะจัดจ้างนิติบุคคล
สาหรับวางระบบการจัดการข้อมูลและการทางาน โดยวิธีการคัดเลือก รายละเอียดและขอบเขตการดาเนินงาน ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ นิติบุคคลใดที่สนใจและมีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอ ให้ส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องมายัง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) เลขที่ 286 ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ อีเมล secretariat@fathailand.org ทางใดทางหนึ่งก็ได้
ภายในวันที่ 31 มกราคม ศกนี้
ทั้งนี้นิติบุคคลที่จะยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ปรากฎตามเอกสารแสดงขอบเขตงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561

พลตารวจเอก
( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ขอบเขตดาเนินการ (TOR : Terms of Reference)
โครงการจัดจ้างนิติบุคคลสาหรับวางระบบการจัดการข้อมูลและการทางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
โดยวิธีคัดเลือก
.........................................................
๑.หลักการและเหตุผล
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบัน การนาระบบคอมพิวเตอร์และรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลและการทางานของสานักงาน จะส่งผลให้การจัดเก็บ
ข้อมูลและการส่งต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา สะดวกในการจัดเรียงและสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลัง เป็นการลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย นอกจากนี้การบริหารจัดการงาน
ต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การสร้างตารางกิจกรรมและระบบปฏิทินการแข่งขัน รวมถึงการจัดทาคอร์สอบรม
ผ่านทางระบบออนไลน์ จะทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง มอบหมายงาน ติดตามงาน สะดวกในการเก็บ
ข้อมูล และประมวลผลการแข่งขัน อีกทั้งการจัดทาโครงการต่างๆไว้ในระบบ จะทาให้สะดวกในการประเมินผลของ
โครงการด้วย
๒.วัตถุประสงค์ของการจ้าง
สร้างและวางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงระบบการคานวณข้อมูลต่างๆของสมาคมฯ จัดทาและ
แก้ไขรูปแบบหนังสือตามแบบที่สมาคมฯ กาหนด โดยให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สร้างระบบเพื่อแสดงตาราง
กิจกรรมและปฏิทินการแข่งขัน รวมถึงโครงการอื่นๆของสมาคมฯ จัดทาคอร์สอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ จัดทาระบบ
กาหนดการแข่งขัน เก็บข้อมูล และประมวลผลการแข่งขันฟุตบอลที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วนถูกต้อง
๓.ขอบเขตการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดจ้างนิติบุคคล เพื่อดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ สร้างและวางระบบทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร ผู้เล่น ผู้
ฝึกสอน สมาชิก และสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ
๓.๒ สร้างและวางระบบทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการคานวนเบี้ยเลี้ยงประจาวัน เก็บข้อมูลการลางานและขาดงาน
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ของบุคลากรในองค์กร จัดทาระบบการจองห้องประชุม ระบบบริหารจัดการคลังและอุปกรณ์ของสมาคมฯ
๓.๓ สร้างและแก้ไขรูปแบบของหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีหัวกระดาษและรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของหนังสือ โดย
จัดทาให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดทาระบบออกเลขหนังสือและวันที่โดยอัตโนมัติ
๓.๔ วางระบบในการบริหารจัดการเอกสารให้กับสมาคมฯ เพื่อใช้ในการส่งต่อเอกสารที่ สร้าง หรือ เก็บไว้ ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องตามสายงานและลาดับขั้นที่กาหนด โดยผู้มีอานาจและหน้าที่สามารถ ตอบ อนุมัติ ปฏิเสธ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ รวมถึงสามารถใส่ลายเซ็นดิจิตอลในเอกสารเมื่อมีการอนุมัติได้ นอกจากนี้ เอกสารต้องสามารถ
ถูกส่งกลับไปเก็บยังแฟ้มเอกสารของฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเอกสารสนับสนุนต่างๆในหมวดเรื่องเดียวกัน และ
สามารถสืบค้นหนังสือ เอกสาร รูป ฯลฯ ย้อนหลังได้ โดยมีการจัดทาหมายเลข และหมวดเอกสารที่มาจากการแสกนไว้
ด้วย
๓.๕ สร้างและวางระบบทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แสดงปฏิทินการแข่งขันและกิจกรรมของสมาคมฯ โดยปฏิทินต้อง
สามารถ สร้าง แก้ไข กิจกรรมและวันแข่งขันของสมาคมได้แบบเรียลไทม์ และแสดงในรูปแบบ ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อ
เดือน และ ต่อปี โดยมีฟังค์ชันที่สามารถสามารถ เปิด และ ปิด การเห็นกิจกรรมตามความต้องการของผู้ใช้ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ได้ มีระบบแจ้งเตือนกิจกรรม และการแข่งขัน แจ้งเตือนการสร้างกิจกรรมที่ทับซ้อน
กับกิจกรรมอื่น สามารถทาการนัดหมาย และส่งอีเมล์ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และสามารถแนบ หรือ แสดงเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้
๓.๖ วางระบบการจัดทาคอร์สอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยแสดงกาหนดวัน เปิด ปิด รับสมัคร และสามารถส่ง
เอกสารการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งระบบต้องสามารถตอบรับการสมัครได้โดยอัตโนมัติและสามารถแจ้ง
เตือนตาราง วัน เวลาการอบรม และรองรับการชาระค่าอบรมด้วยระบบออนไลน์ นอกจากนี้ระบบต้องมีการจัดเก็บ
ประวัติ เอกสาร และยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครได้และสามารถออกหมายเลขใบประกาศนียบัตรเฉพาะบุคคล เพื่อการ
ค้นหาและอ้างอิงเพื่อสมัครในคอร์สระดับต่อไป รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียน และมีการจัดทาการเรียนรู้
ออนไลน์ (E-Learning) สาหรับบัญชีผู้ที่ลงสมัครอบรม และมีฟังค์ชันเพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและ
ฝ่ายฝึกอบรม
๓.๗ วางระบบในการจัดการโครงการและงานต่างๆของสมาคมฯ โดยสามารถสร้างโครงการหรืองาน และมอบหมาย
ให้แก่ฝ่ายและระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งมีระบบในการติดตามสถานะงาน ระยะเวลาของงาน และระบบ
ประเมินผลของงานและโครงการที่มอบหมาย
๓.๘ จัดทาระบบตารางกิจกรรมเพื่อแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ ข้อมูลสาคัญ วันสาคัญต่างๆ รวมถึง
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
๓.๙ วางระบบสร้างการแข่งขัน เก็บข้อมูล และประมวลผลการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้น และ
จัดเก็บสถิติบุคคลในการแข่งขัน เก็บข้อมูล ประวัติ รูปภาพ ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน
๔. คุณสมบัติของนิติบุคคล
๔.๑ ต้องเป็นนิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มีคณะทางานที่
มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการสร้างและวางระบบทางคอมพิวเตอร์ตามขอบเขตการดาเนินงาน
๔.๒ ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและมีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธี
ดาเนินงานที่เหมาะสมกับขอบเขตการดาเนินงาน ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทางานที่สามารถดาเนินโครงการได้
อย่างสมบูรณ์ภายใน 6 เดือน
๔.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔.๔ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๕ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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