ประกาศ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022
เลขที่ อ0006/2565
------------------------------------สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
Startup Thailand League 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับ การยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญ ญากั บหน่ วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราวเนื่ องจากเป็ นผู้ที่ ม่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บ ริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ างเป็ น ธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง

11. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ เสนอราคาต้ องไม่ อยู่ ในฐานะเป็น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี รายรับ รายจ่ ายหรือ แสดงบั ญ ชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ ายเงิน 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. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานด้านการจั ดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต
การดำเนิ น งานหรือคล้ ายคลึ ง จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบ
สำเนาใบรั บ รองผลงานหรือ สำเนาสั ญ ญาจ้าง ที่ มี มู ล ค่ าไม่ น้ อ ยกว่า 16,500,000.- บาท
(สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้ วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว
เท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาการประกวดราคาจ้ า งเหมาจั ด กิ จ กรรม Startup Thailand
League 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น.
กำหนดนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 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 209, 623, 629 และ 634 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคา (เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย/หนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด/พันธบัตรรัฐบาล
ไทย/หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) พร้อมกับการยื่นซอง
เอกสารทางด้ านเทคนิ ค เป็ น จำนวนเงิ น 1,650,000.- บาท (หนึ่ งล้ า นหกแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) โดย
หลั ก ประกั น การเสนอราคาจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาการค้ ำประกั น ตั้ งแต่ วั น ยื่ น ซองข้ อ เสนอทางด้ า นเทคนิ ค

ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง หลักประกันการเสนอราคามาให้สำนักงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายังสำนักงาน ผ่านทางอีเมล์ startup@nia.or.th และ procurement@nia.or.th ภายในวันที่ 29 ธันวาคม
2564 โดยสำนั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่ าวผ่ านทางเว็บไซต์
www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ลงชื่อ
นายพันธุอ์ าจ ชัยรัตน์

(นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

