
ประกาศ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดท า 
นิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  อ0007/2563 

------------------------------------- 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม ออกแบบและจัดท ำนิทรรศกำรในงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี  2563 ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.  ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวตำมที่

ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
5.  ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของ

รัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

7.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มี
ค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 



  

10. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง กำรคลัง
ก ำหนด 

11. ผู้ เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

12. ผู้ เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

13. ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

14. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบ ตกแต่งพ้ืนที่  รวมทั้งบริหำรจัดกำร กำร
จัดงำน นิทรรศกำรและงำนแสดง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,300,000 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่
เป็นคู่สัญญำเดียวและท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่ง
เอกสำรหนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงมำประกอบกำรพิจำรณำ 

 

ก าหนดการรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม  
ก ำหนดกำรรับฟังค ำชี้แจงรำยละเอียดและเงื่อนไขเพ่ิมเติมกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 

ออกแบบและจัดท ำนิทรรศกำรในงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) เลขท่ี 73/2 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

ก าหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
 ก ำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดท ำ
นิทรรศกำรในงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563  ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ในวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 

ก าหนดน าเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 417 ชั้น 4 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) เลขท่ี 73/2 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 
 



  

ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำม
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 017 5555 ต่อ 623, 629, 634, 604 ในวันและเวลำรำชกำร 

 

ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรดสอบถำมมำยัง 
ส ำ นั ก ง ำ น น วั ต ก ร ร ม แ ห่ ง ช ำ ติ  (อ ง ค์ ก ำ ร ม ห ำ ช น ) ผ่ ำ น ท ำ ง อี เม ล์  pattamawadee@nia.or.th , 
procurement@nia.or.th ภำยในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 โดยส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จะ
ชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน  วันที่  26 
พฤศจิกำยน 2562 
 

 ประกำศ  ณ  วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 
        ลงชื่อ          นำยพันธุ์อำจ  ชัยรัตน์ 
 
 
 

(นำยพันธุ์อำจ  ชัยรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
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