ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง สอบราคาจางปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
---------------------------------ดวยศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความประสงคจะสอบราคาจางปรับปรุงศูนยคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ราคากลางของงานก& อ สรางในการสอบราคาครั้ 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...

-๒กํ าหนดดู สถานที่ ปรั บปรุ งและรั บฟZ งคํ าชี้ แจงรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในวั นที่ 8 มิ ถุ นายน
2560 เวลา 09.3๐ น. ถึง 11.00 น. ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถนนสูศึก อําเภอเมือง จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ
กํ า หนดยื่ น ซองสอบราคาตั้ ง แต& บั ด นี้ เ ป( น ตนไปจนถึ ง วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560
ระหว*างเวลา ๐๙.00 น. ถึ ง ๑6.00 น. ณ ส& ว นคลั ง ชั้ น 1 อาคารศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
อ.เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ จ.ประจวบคีรีขันธ และกําหนดเป^ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน
2560 ตั้งแต*เวลา 10.0๐ น. เป(นตนไป ณ หองประชุมศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชั้น 2 อาคารศาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผู สนใจติ ดต& อขอรั บเอกสารสอบราคาจางไดที ่ส &ว นคลัง ชั ้น 1 อาคารศาลจัง หวัด
ประจวบคีร ีข ัน ธ อ.เมื อ งประจวบคีร ีข ัน ธ จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ ตั้ ง แต& บั ด นี้ เ ป( น ตนไปจนถึ ง วั น ที่
14 มิ ถุ น ายน 2560 ดู รายละเอี ยดไดที่ เว็ บไซต www.pkkc.coj.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ 3260 1340 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
(ลงชื่อ) อยุทธ จามิกรณ
(นายอยุทธ จามิกรณ)
ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ชวยทํางานชัว่ คราวในตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

เอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560

เอกสารสอบราคา
ปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตามประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
.................................................
ดวยศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ มี ค วามประสงคจะสอบราคาปรับ ปรุง
ศูน ยคุ มครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพในคดีอ าญา ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยมีรายละเอียดปริมาณงานเงื่อนไขและขอกําหนด ดังต,อไปนี้
๑ เอกสารแนบทายการสอบราคาจาง
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร,วมกัน
(2) การขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเป9นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1). บัญชีเอกสารส,วนที่ ๑
(2) บัญชีเอกสารส,วนที่ ๒
1.7 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก,อสราง (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก,อสรางเป9นการเป=ดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเท,าเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนดู)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๑. เป9นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาดังกล,าว
๒. ไม,เป9นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไม,เป9นผูที่ไดรับผลการของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ไม,เป9นผูมีผลประโยชนร,วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก,ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม,เป9นผูกระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,าง
เป9นธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
4. ไม,เป9นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต,รัฐบาล
ของ ผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช,นว,านั้น

/5 มีผลงาน

-25. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจางในวงเงินไม,นอยกว,า 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน) (สัญญาเดียว) ซึ่งปรับปรุงแลวเสร็จภายในระยะเวลาไม,เกิน 5 ปI นับถึงวันยื่นซอง
สอบราคาและเป9นผลงานที่เป9นคู,สัญญาโดยตรงกับส,วนราชการ หน,วยงานตามกฎหมายว,าดวยระเบียบ
บริหารราชการส,วนทองถิ่น หน,วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป9นราชการ บริหารส,วนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน,วยงานเอกชนที่สํานักงานศาลยุติธรรมเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9น คู,สัญ ญาตองไม,อยู,ในฐานะเป9น ผูไม,แ สดงบัญ ชี
รายรับรายจ,าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ,ายไม,ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคู,สัญญากับหน,วยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู,สัญญาตองรับจ,ายเงินผ,านบัญชีธนาคาร เวนแต, การรับจ,ายเงินแต,ละครั้งซึ่งมีมูลค,า
ไม,เกินสามหมื่นบาทผูเสนอราคาอาจรับจ,ายเป9นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองแสดงเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนัง สือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค,าเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ป= ด อากรแสตมป\ ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่
ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.๔ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา รวมทั้ง
รายการและจํานวนตัวอย,าง
๔. การยื่นซองใบเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาจะตองไปตรวจสอบสถานที่พรอมกรอกแบบพิมพยืนยันการ
ตรวจสอบสถานที่ยื่นเสนอพรอมใบเสนอราคาในวันยื่นซอง
๔.๒ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร การสอบ
ราคานี้ โดยไม,มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู
เสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม,มีการขูดลบ
หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา ( ถามี ) กํากับไวดวยทุกแห,ง
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป9นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว ทั้งนี้ราคาที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกันใหถือตัวหนังสือเป9น
สําคัญ ซึ่งรวมค,าภาษีมูลค,าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค,าขนส,ง ค,าจดทะเบียนและค,าใชจ,ายอื่น ๆ ทั้งปวง
/ราคาที่เสนอ

-3ราคาที่เสนอตองเสนอกําหนดยืนราคาไม,นอยกว,า 90 วัน นับแต,วันเป=ดซอง ใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๓ ก,อนยื่นซองใบเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดเงื่อนไข
การจางใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารการสอบราคาทั้งหมดเสียก,อนที่จะตกลงยื่นซองใบเสนอราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารการสอบราคา
๔.๔. ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ป=ดผนึกซองเรียบรอยจ,าหนาซอง
ถึงประธานกรรมการเป=ดซองสอบราคางานปรับปรุงศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ยื่นที่
งานพัสดุ ส,วนคลัง ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา ๑6.0๐ น.
และกําหนดเป?ดซองสอบราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.0๐ น. ณ หองประชุม ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจะทําการประกาศผลในวันเดียวกัน
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม,ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม,ถูกตอง หรือไม,ครบถวนตามขอ ๓ คณะกรรมการฯ จะไม,รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา
รายนั้น เวนแต,เป9นขอผิดพลาดหรือหลงผิด เพียงเล็กนอยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกาศสอบราคาในส,วนที่มิใช,สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว,าจะเป9นประโยชนต,อทาง
ราชการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธเท,านั้น
๕.๓ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ สงวนสิทธิไม,พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดย
ไม,มีการผ,อนผันหากใบเสนอราคา
๑. ไม,กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย,างหนึ่งอย,างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
๒. เสนอราคารายละเอียดแตกต,างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
การสอบราคาที่เป9นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแก,ผูเสนอราคารายอื่น
๓. ราคาที่เสนอมีการตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป=ดซองสอบราคา
หรือศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธมีสิทธิที่จะไม,รับราคาหรือไม,ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล,าวไม,มีความเหมาะสมหรือไม,ถูกตอง
๕.๕ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม,รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได สุดแต,จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางราชการเป9นสําคัญและ
ใหถือว,าการตัดสินของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเป9นผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดว,าการเสนอราคากระทําไปโดยไม,สุจริตหรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา
/ในกรณี

-4ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดว,าไม,อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเป=ดซองสอบราคาหรือศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว,าผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามที่สอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ
หากคําชี้แจงไม,เป9นที่รับฟcงได ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธมีสิทธิที่จะไม,รับราคาของผูเสนอราคานั้น
๖. การทําสัญญาจาง
การลงนามในสัญญาจางจะมีขึ้นต,อเมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดประกาศผล
ของผูชนะการสอบราคา และผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางกับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากศาลและจะตองวางหลักประกันสัญญาเป9นจํานวนวงเงินรอย
ละ ๕ ของราคาจางใหยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ,ายใหแก,ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเป9นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก,อนหนานั้นไม,เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๓. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
๔. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หากผูรับจางกระทําผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ไม,ว,าดวยประการใด ๆ โดยไม,ได
รับอนุญาตจากผูว,าจาง ผูรับจางยอมใหผูว,าจางริบเงินประกันสัญญาทั้งหมด หากไม,มีการผิดสัญญา
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม,มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบเงินงวดสุดทายแลว
๗. คDาจางและการจDายเงิน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะจ,ายเงินค,าจางงวดเดียว โดยผูว,าจางจะจ,ายเงิน
ค,าจางใหผูรับจางหลังจากผูรับจางไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยและผูว,าจางหรือผูแทนของผูว,าจางได
ตรวจรับมอบงานจางนั้นเรียบรอยแลว
8. อัตราคDาปรับ
ค,าปรับตามแบบสัญญาจางขอ 1.3 จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๐๕ ของค,าจาง
ตามสัญญาต,อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรDอง
ผูชนะการประกวดราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป9นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต,กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร,องของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม,นอยกว,า ๒ ปI นับถัดจากวันที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซ,อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร,อง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค,าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปIงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ราคากลางงานก,อสรางในการสอบราคา ครั้งนี้เป9นเงินทั้งสิ้น 1,270,000 บาท (หนึ่งลาน
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
/10.2 เมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

-510.2 เมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป9นผูรับจางและ
ไดตกลงจางตามประกวดราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเพื่องานจางดังกล,าวเขามาจาก
ต,างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู, และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีว,าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป9นผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายว,าดวยการส,งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล,าวเขามาจากต,างประเทศต,อกรมเจาท,า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต,างประเทศ เวนแต,เป9นของที่รัฐมนตรีว,าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล,าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช,นเดียวกับ
เรือไทยจากต,างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต,จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท,าใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรื ออื่ นที่ มิ ใช, เรื อไทย ซึ่ งจะตองไดรั บอนุ ญาตเช, นนั้ นก, อนบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป9 น ของที่
รัฐมนตรีว,าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
ว,าดวยส,งเสริมการพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผูเสนอราคาซึ่งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกแลวไม,ไปทําสัญญา
หรื อขอตกลงภายในเวลาที่ ท างราชการกํ าหนดดัง ระบุใ นขอ ๗ ศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธจะริ บ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๔ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป9นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑1. การปรับราคาคDางาน
การปรับราคาค,างานตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีคา,
งานลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต,อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร และวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช,วยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
ก,อสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค,า K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของ
ทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
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เมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป9นผูรับจางและได
ตกลงจางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงว,าในการปฏิบัติงานดังกล,าว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผ,านการทดสอบมาตรฐานฝIมือช,างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝIมือแรงงาน
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท,า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการไดในอัตราไม,ต่ํากว,ารอยละ ๑๐ ของแต,ละสาขาช,าง แต,จะตองมีช,างจํานวนอย,างนอย ๑ คน
ในแต,ละสาขาช,างดังต,อไปนี้
ช,างก,อสราง
ช,างไฟฟjา
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว,างระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเคร,งครัด
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
30 พฤษภาคม 2560

