ประกาศ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์
การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0067/2565
------------------------------------สำนั ก งานนวั ต กรรมแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้างเหมางาน
ยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำเสนองานศิลปวัฒ นธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ างเป็ น ธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิท ธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ไม่ เป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกำหนด

11. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
12. ผู้ เสนอราคาต้ องไม่ อยู่ ในฐานะเป็น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี รายรับ รายจ่ ายหรือ แสดงบั ญ ชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ า ยเงิน แต่ ล ะครั้ งซึ่ งมี มู ล ค่ าไม่ เกิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ ายเป็ น เงิน สดก็ ได้ ต ามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ขอบเขต
การดำเนิ น งานหรือคล้ ายคลึ ง จากหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่เชื่ อถือได้ โดยต้องแนบ
สำเนาใบรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้าง ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็น
สัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้ วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว
กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การ
นำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น.
กำหนดนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัด ซื้อจั ด จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th) ตั้งแต่วัน ที่ประกาศจนถึงก่อน
วันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 017 5555 ต่อ 641, 623, 629 และ 634 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายังสำนักงาน ผ่านทางอีเมล์ varasri@nia.or.th และ procurement@nia.or.th ภายในวันที่ 21 มิถุนายน
2565 โดยสำนั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) จะชี้ แจงรายละเอียดดั งกล่ าวผ่ านทางเว็บไซต์
www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ลงชื่อ
นายพันธุอ์ าจ ชัยรัตน์

(นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

