ประกาศ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจาปีงบประมาณ 2564
เลขที่ อ0072/2563
------------------------------------สำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำร
ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมำณ 2564 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำร
ของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้ ก ระท ำกำรอั น เป็ น กำรขั ด ขวำงกำรแข่ งขั น รำคำอย่ ำงเป็ น ธรรม ในกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ไม่ เป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนด
11. ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง

12. ผู้ เสนอรำคำต้ องไม่ อยู่ ในฐำนะเป็น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี รำยรับ รำยจ่ ำยหรือ แสดงบั ญ ชีรำยรั บ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ ำ ยเงิน แต่ ล ะครั้ งซึ่ งมี มู ล ค่ ำ ไม่ เกิ น สำมหมื่ น บำทคู่ สั ญ ญำอำจจ่ ำ ยเป็ น เงิน สดก็ ได้ ต ำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยเสมือน หรือบริกำรอื่นใดที่มีลักษณะของระบบกำรทำงำนใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริกำรให้
เช่ำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน บริกำรติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน หรือ
บริกำรศูนย์ข้อมูล/ให้เช่ำพื้นที่ (Co-location) ต่อจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้
โดยมีมูลค่ำของผลงำนในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 1,200,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำท
ถ้วน) โดยต้องแนบสำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือสำเนำใบรับรองผลงำน
15. ผู้เสนอรำคำต้องสำมำรถให้บริกำรอินเตอร์เน็ตตำมใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแบบ
ที่ 1 หรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 1 หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กาหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรระบบ Cloud Service ประจำปี
งบประมำณ 2564 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กาหนดพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 420 ชั้น 4 สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัด ซื้อจั ด จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th) ตั้งแต่วัน ที่ประกาศจนถึงก่อน
วันเสนอราคา
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 017 5555 ต่อ 627, 623, 629 และ 634 ในวันและเวลำรำชกำร

ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรดสอบถำม
มำยังสำนักงำน ผ่ำนทำงอีเมล์ sakchai@nia.or.th และ procurement@nia.or.th ภำยในวันที่ 10 กันยำยน
2563 โดยส ำนั กงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) จะชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ ำวผ่ ำนทำงเว็บไซต์
www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน วันที่ 11 กันยำยน 2563
ประกำศ ณ วันที่ 9 กันยำยน 2563
ลงชื่อ
นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์
นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์
(นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

