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2.8 ronara6ofr6r;nnafirvrdri{Ju{a''ryrgrn-r'lurjrerrrutotigdrtfin'rrflunr:{edo
{o{rs6:g:y1.lu615ny:oflnd (e-Government procurement: e-cp) frolalvrsujuulu:sll
6rHnlr:afr n;itar n::Lriryfi naxfi riltroi6udrioryado;f,a6'06'rurnr-g

z.l {a'rgrgr6'0.:irruavdruriur.rrurjryfiournr: r{uurinr:o'ruliuuriasnYl{irfi
' 

q , a ; ,",
ranir'hirfr uaur.rfr urrvrq'#ryryrorociru riuriuaF. 61ei
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a. r eirufi t o eir.rrio s 6'0.: fi uo n ar:o'.:dohjd
(r ) }.n:nlry'rauo:re^u{.ufr 6!eea
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o r (fir" 

" 
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3.2 atufr z oeirrrioa6o,rfi ronar16'.:oiotrjd
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(5.2) rir rurrim:uao.:qruarfl6 u,%.r riu'hnr:i'rc lruorifndfi u4*avv,,,
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(5. s ) vrir f, o ir : oli qr n:In: I nr:
(5.6) urj.:fi otirnl:yujrln:lnr: riolrl:yalnr: ojnrlnllrurioair.l
(5. 7) rmurJfr l-fr lrl nr:ri o air.l
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doorrnrefrriru6rfi ny:0fr naip uuuh.rlo 1.7 (2)
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Iqalil6'o.lrrulturauo:rnr1u:!ull pDF File (portabLe Document Format)
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4.3 r.irauo:rnroyfro.l rauoriruuorrarrir lfrunr:rioairr u#r laio h.irfiu zzs iu
fia-oorniuawrlLlud'rpryr6'rl vioiudli'irrarjtfi oru{r1r.il3:^nirrru

4.4 riorrauo:rnr riraua:rnrna:m:roqdrl#ryryr ur!,:rj uav:ruayr6un rar
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rtoulttuuonar:rJ:yn.:o:rnr{rl615nyr:0fl nd
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(4) lIr:Lry'lauorrnlooufl r:rauoi.rn.r
(5) ,iuauo:rnr6'olfi nuruayrirnruuir,lolu:vwuayiEnr:raua:rnr
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5. ud'nil:srYunr:[6uoi1o,.l

. qjrauo:rnrplol:rtua-nr:vriunr:uauo:rnrvliorfiur:rauo:rntrr:rulnr:o,odo

'l''o{rrnrnigoirudrHnvrrofinei Inuldvei'nrr:vrilodr*,lfirodrflfloiFiohfi t.,rr, ,uo,i.- r.,
GSouaururjorrafi uaorfou 16ofi uury#ru )

s. t u#lf; orYrrr:sriu6rSnvr:ofl ndtoqournr:'tu :vur,ro nuuwun-rf; onirl:yniu
6'.r:vrJu{o 1.4 (1)

_ & ., ", ^s.z 
udnfiournr:dlsirErlfirdn:il Touufluu6nar{rfifi6unr:rauo:rn1y1{iv1,1r

nr:{o{ooioi'rrnrrrir6'r ud rFnv:0fr nii vEoriorrarirfutalrfi u 3 iwirnr:to.rDu1n1r
s. : r,l,u ol-n ::-gr r atr o

dieo:nifi {lauo:rnrrir r{nfi ournr:drsiruu6oil'uofn:irrrahru :Lrr*rfl ututil:;ri3 
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1.6 (1) ru iurlrs nrqrl:ynre:rFrruiolil

ur nr.J: r nX rionruv n::r: nr:fior truran nr:rJ:y nr or:rnr 6 rF ny:oflndriouyio
lutruv fifinr:firr:rurdorauo'ir firiraua:rnr:ra1on:vlir nr:d'urflunr:rint.:rlar:udrriu:rnrodr.r
rfluo::il nrudo 1.6 (2) uavnruvnirlJnli'r rdo'irfinr:n:vriro"riflunr:t-otrrqnr:urilriu:rnrodr.r
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                         หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส้านักงานฯจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 
ล้าดับแรก จะคืนให้ ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                       การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่้าสุด และจะพิจารณาจากราคารวม 
 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 เท่านั้น 

     6.3 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  สงวนสิทธิไม่พิจารณา 
ข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือ 
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                              (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้า้ภาค 7  มีสิทธิ ์
ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจรงิอันใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

    6.5  กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา 
ต้่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวนหรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรม
ทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง 
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถอื 
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                        ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืกรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคา
สามารถด้าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรม
ทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

/6.6  ในกรณี... 
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   6.6  ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี 
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ 1.6 กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                       ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่   
ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                     7. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
1.3 กับกรมทรัพยากรน้้า โดยสา้นักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ภายในเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้กรม
ทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
 7.1  เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7     
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุ          
ในข้อ 1.4 (2)                                                                                                                                               
 7.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน   ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงาน  
แต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน  
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 (2) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)           
ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 
 

/3) เมื่อปริมาณงาน... 
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 (3) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง 
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณด้วย  
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 (4) กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือ      
หักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน
ตามท่ีกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
เป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  หรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว 
และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ ส้านักงานจะออกหนังสือรับรองการรับ
มอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจา่ยเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง   

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี นับถัดจากวันที่ส้านักงานฯ ได้รับมอบงาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15  ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้้าประกันของ  
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1 .4 (3) หรือหนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม        
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั้น     
 12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 12.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2559  
        การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2559  แล้วเท่านั้น 
        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,602,400.-บาท 
(สิบห้าล้านหกแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                                  

 
/12.2 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า... 
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 12.2 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้า   
ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือการน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  

7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                              12.3 ผ ู้เสนอราคาซ่ึงกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ค ัดเล ือกแล ้ว 
ไม ่ไปทำส ัญญา หร ือข ้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกำหนดด ังระบ ุไว้ในข ้อ 7 กรมทรัพยากรน้้า  โดย
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะร ิบหล ักประก ันการยื่นข ้อเสนอ หร ือเร ียกร ้องจากผู ้ออกหน ังส ือค ้าประก ัน
การย ื่นข ้อเสนอท ันที และอาจพจิารณาเร ียกร ้องให ้ชดใช้ความเส ียหายอื่น (ถ ้าม ี) รวมทั้งจะพิจารณาให ้เป ็นผู ้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 12.4 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)                  
 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (ค่า K)  ดังระบุในข้อ 1 .5             
จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
        ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตร  และวิธีค้านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม
หนังสือส้านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2532 
 สูตรการปรับราคา  ( สูตรค่า K )  จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ขยาย
ออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5  
                   14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของ 
เอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่าง
น้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้                     
 14.1  วิศวกรโยธา 
 14.2  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 

/15. การปฏิบัติ... 
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