ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทศิ
เรือง ประกวดราคาจ้างจัดทัวร์โครงการค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ
(Study Tour) ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๕/๓ และ ๕/๗ ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๕ วัน ๔ คืน นักเรียนจํานวน ๖๑ คน ครู ๖ คน รวมทังหมด ๖๗ คน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทัวร์โครงการค่ายภาษาอังกฤษและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู ต้ ่างประเทศ (Study Tour) ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๕/๓ และ ๕/๗ ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๕ วัน ๔ คืน นักเรียนจํานวน ๖๑ คน ครู ๖ คน รวม
ทังหมด ๖๗ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครัง
นีเป็ นเงินทังสิน ๑,๗๔๕,๖๘๕.๐๐ บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนสีหมืนห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อ เสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวคราว
เนื องจากเป็ นผูท้ ีไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของผูป้ ระกอบการตามระเบีย บที รัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เ ป็ น บุค คลซึงถูก ระบุชื อไว้ใ นบัญ ชี ร ายชื อผู้ทิ งงานและได้แ จ้ง เวี ยนชื อให้เ ป็ น ผู ้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี ก ลาง ซึงรวมถึงนิติบุค คลทีผู้ทิงงานเป็ น หุ ้น ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิ ติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ดังกล่าว และมีผลงานประเภท
เดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๖๙๘,๒๗๔.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมืนแปดพันสองร้อย
เจ็ดสิบสีบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึงกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถินรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนทีโรงเรียนเชือถือ

๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเบญจม
ราชูทิศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยื นข้อ เสนอต้อ งลงทะเบี ย นในระบบจัด ซื อจัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียว
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.benjama.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๔๗๐๐๔-๕ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผ่านทางอีเมล์ duskon2003@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายภักดี เหมทานนท)
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

