ประกาศศาลล้มละลายกลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลล้มละลายกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยศาลล้ม ละลายกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
ที่ท ำการศาลล้ม ละลายกลาง อาคารราชบุรืดิเรกฤทธ ศูน ย์ราชการเฉลิม พระเกีย รติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ มีกำหนด ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
งบประมาณชองงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนี้งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน ี้

เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลชองการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบชองทาง
ราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้'รับเอกลิทธ,หรือความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชิ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลชองผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละลิทธความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เช้าเสนอราคา1ให้แก่ศาล
ล้มละลายกลาง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผ ลงานจ้า งประเภทเดีย วกัน กับ งานที่ส อบราคาจ้า ง ในวงเงิน ไม่น ้อ ยกว่า
๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นศู,สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซื่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลล้มละลายกลางเชื่อถือ
๖. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกด้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ชองกรมบัญชีกลางที่เว็บไชค์ศูนย์ขัอมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้ว
๘. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑.

/ กำหนด...

-๒ -

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วัน ที่ .^.นี้..นี้:.นี้'...นี้. ®............
ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น ๒ ศาลล้มละลายกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ
ศูน ย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงท'งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปีดซองใบเสนอราคาในวันที่
นี้..นี้..นี้1.นี้,..นี้.®..............
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ ศาลล้มละลายกลาง
กำห น ดดุล ถาน ท ี่อ าคารศาลล้ม ละลายกลาง ณ ห้อ งประชุม ใหญ่ ชั้น ๔
อาคารราชบุร ีต ิเ รกฤทธ ศูน ย์ร าชการเฉลิม พระเกีย รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวัน ที่........นี้..^..นี้.'.นี้.:..น ี้® .............
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปพิงการชี้แจ้งรายละเอียดและดูสถานที่
ในวัน ดังกล่าว ให้ถ ือ ว่า ผู้เสนอราคารายนั้น ทราบถึง สภาพของสถานที่แ ละรายละเอีย ดต่า งๆ
ที่ศาลล้มละลายกลางไต้ประกาศไว้ และจะนำเหตุที่มิไต้มาดุลถานที่มาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิไต้
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไต้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น ๒ ศาลล้มละลายกลาง
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยให้นำหนังล้อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ
หนังล้อมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปีดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย)
มาแสดงในวันรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่......นี้.นี้....นี้'.นี้:..น ี้. ® .................
เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ www.cbc.coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๒ ๑๔๑ ๑๕๘๕ - ๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ร)ฟ่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกิจชัย จิตธารารักษ์)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
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