ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง สอบราคาปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
---------------------------------ดวยศาลจัง หวัดประจวบคีรีขันธมีความประสงคจะประกาศสอบราคาปรับปรุงศูน ย
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ราคากลางของงานจางในการสอบราคาครั้ ง นี้ เ ป' น เงิ น
ทั้ ง สิ้ น 1,270,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต*อไปนี้
๑. เป'นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาดังกล:าว
๒. ไม:เป'นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรื อไม: เป' นผู ที่ ไดรั บผลการของการสั่ งใหนิ ติ บุ คคลหรื อบุ คคลอื่ นเป' นผู ทิ้ งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
3. ไม:เป'นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม:ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต:รัฐบาล
ของ ผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช:นว:านั้น
4. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจางในวงเงินไม:นอยกว:า 500,000
บาท (หาแสนบาทถวน) (สัญญาเดียว) ซึ่งปรับปรุงแลวเสร็จภายในระยะเวลาไม:เกิน 5 ปE นับถึงวันยื่น
ซองสอบราคาและเป'นผลงานที่เป'นคู:สัญญาโดยตรงกับส:วนราชการ หน:วยงานตามกฎหมายว:าดวย
ระเบียบบริหารราชการส:วนทองถิ่น หน:วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป'นราชการ บริหาร
ส:วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน:วยงานเอกชนที่สํานักงานศาลยุติธรรมเชื่อถือ
5. ไม:เป'นผูมีผลประโยชนร:วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก:ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม:เป'นผูกระทําการอันเป'นการขัดขวางการแข:งขันราคาอย:าง
เป'นธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป'น คู:สัญญาตองไม:อยู:ในฐานะเป'น ผูไม:แ สดงบัญ ชี
รายรับรายจ:าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ:ายไม:ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป'นคู:สัญญากับหน:วยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู:สัญญาตองรับจ:ายเงินผ:านบัญชีธนาคาร เวนแต: การรับจ:ายเงินแต:ละครั้งซึ่งมีมูลค:า
ไม:เกินสามหมื่นบาทผูเสนอราคาอาจรับจ:ายเป'นเงินสดก็ได
/กําหนด...

-๒กําหนดดูสถานที่ปรับปรุงในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.3๐ น. ถึง 11.00 น.
ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถนนสูศึก ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ และกําหนดรับฟ\งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา
11.0๐ น. เป'นตนไป หองประชุมศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต:บัดนี้เป'นตนไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ระหว*าง
เวลา ๐๙.00 น. ถึ ง ๑5.00 น. ณ ส: ว นคลั ง ชั้ น 1 อาคารศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ อ.เมื อ ง
ประจวบคี รี ขั น ธ จ.ประจวบคีรีขันธ และกําหนดเป]ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2560
ตั้งแต*เวลา ๐๙.๓๐ น. เป'นตนไป ณ หองประชุมศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ผู สนใจติ ด ต: อ ขอรั บเอกสารสอบราคาไดที ่ส :ว นคลัง ชั ้น 1 อาคารศาลจัง หวัด
ประจวบคีรีขัน ธ อ.เมืองประจวบคีรีขัน ธ จ.ประจวบคีรีขัน ธ ตั้งแต:บัดนี้เป'นตนไปจนถึงวันที่ 20
มีนาคม 2560 ดู รายละเอี ยดไดที่เว็ บไซต www.pkkc.coj.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ 3260 1340 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560
(ลงชื่อ) ป]ยะพงษ นิ่มละมัย
(นายปยะพงษ นิ่มละมัย)
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
๑. ชือ่ โครงการ สอบราคาปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
.
/หนวยงานเจาของโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ# สํานักงานศาลยุติธรรม .
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
1,256,๐๐๐
บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รายการปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ#
.
บาท
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 เป*นเงิน 1,270,๐๐๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบรายการประมาณการ แบบ ปร.๔
.
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณราคา แบบ ปร.๕
.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายจรินทร#
แซตัน
เจาพนักงานศาลยุตธิ รรมชํานาญการพิเศษ .
๖.๒ นางสาวอรกานต# ไลไธสง พนักงานสภาปนิก สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ#
.
๖.๓ นายจุมพล
พุกพบสุข นิติกรปฏิบัตกิ าร
.

บันทึกขอความ
ส,วนราชการ สวนคลัง สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ที่
วันที่ ธันวาคม 2559
เรื่อง การเปดเผยราคากลางผานเว็บไซตศาลศาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู(อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ตามที่ผู(พิพากษาหัวหน(าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เห็นชอบให(สอบราคาจ(างเหมางาน
ปรับปรุงซ,อมแซมอาคารศาล สถานที่ และบานพัก ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม
ปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ นั้น
เนื่องจากตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรมดวนที่สุด ที่ ศย ๐๒๑/ว๘๔ ลงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๖ แจ(งวาตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๖ กําหนดให(มีการเปดเผยข(อมูลรายละเอียดคาใช(จายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ(าง ราคากลาง และ
การคํานวณราคากลางผานเว็บไซต
บัดนี้ นายอัครวัฒน0 เทพบัณฑิต ไดดําเนินการเป4ดเผยราคากลางดังกลาวผานเว็บไซต0
เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวอุบลรัตน ถาวรสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร

ทราบ

(นายอัครวัฒน เทพบัณฑิต)
พนักงานคอมพิวเตอร

(นางอาทิตยา ภูระย(า)
ผู(อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

