
:vntn :vnro:rnr6':aiBnr:ursdrSnn:ofl n;i, /xi
torer:retfr ................:!...:...J 2559..............

ooi,fi. . ...-?.3....ff,i],. ?5!9... ......... ......

:vnrfl nrufl Yy{urn:rh loarirrin.rrulriilurn:frnro z
.s-- -,, ,' - r!, , , 3.Ha{ urun?q11n1a1{otin$f,ul.luu6i.id1a'1fi?ut,6 sl'ruatjon:,rauornrvvisJ d,rmorasJUl.iu,l.iux{

6'.rraioqur:ruuj rr[aTn:tnr: au. 73-4-32s riaui6r.J:cnaq:rnr616nvr:ofind (e - bidding)

n:rvr:-murn:r^1r lou;irrinlruyiro.',n:r.lrnr. 7 fiorrrrl:varrioyrl:ynrn:rnr6'rr
- -.v--c4, , ,3 p
0qin$flud[[u6i.rg']6i''nitusi r.irua on:,rauornrs u druno rGuu1.ru,t,iu?t o'rraio4u::ruqE
:fiaTn:rnr: av. 13-4-325 6'rui6r.J:vnrpr:rnr6 rF nn:of,nii (e-brdding ) :rnrnarrrolmurioairltu

, Y. ia. ^ l.l 'nliliynlo:'16r'rrri-.if utlr"uiuvr-lfru 4,658,900.- urvr ( ddruranruaufitafiuuuJnfiurfirtoaurmfr,:u )

^-,*.3t ay6lauo:1n1esflon n6ua ua o.iFtot u

r. r{Jufi6qnnarflfiorfin:-16'rrrt fitJ:vnan:ror6'rro-.rndrr dlfia-nurusu6orJ:vunyri " z'
16urfl-unlrrufr!:sn?o5lniLunY{fi 1u':rriulririoun'i1 1,8oo,ooo.- urvr (rads6'ruurjou6ruu,rflfixu)
ct c.. c, ad, ,-
Luairyrylrdu'tnu ruayrUuzua lrlfr r[]uodrgrgrlorm:rnildlu:rrnr: urj.: o rrumrunXvilru.jr6'.: u:vu, uL,

eL.-Jjua6),d,,tr
1Jiv'tr 51fl n15A?UllO.i flU 141,'rU.l1LOUCi{}.tnIU1.l1r!ryqr''lu o rlv rul: rt nr:r.L5r.lr:druriol nu
:-giarufio uiourj':usruronru fiairu-nrrlr rfiofio Ioafir,rrirf;oir:orzuaqruornrari.:uqrudd'runJr

;v
v'{:0!d'rru'r;{6U6U1o?u {.ti!:o.ici1tLJ'tnn6olornrirauo:rnr11forLl:yr.r'uo:r

z. trirflurifion:vrdolilur-Trgfi:rudorif,rmutoryrrr:rtnr: ruasldur6'rrr'uufioufir

a. hl rfl u(i zuarJ:vlutiiufi'uril{e'udorauo:ru6ufi udr0r.cjouauol#ud n:lyriyrorn:fr
-xlnuiirrinmL ivrurn:rirnrn 7 ru iurj:snrorJ:vnro:rnr615nv:ofinai yiohirt.uoin:vlirnr:d'urflu

nr:riotmlnr:urir{u:rnradrllfl uo::l lunrs!:vn:oiror6rSny:0fi ndnYld
+. kirflufr16'irronfrvrdr,rionru{'rriu firororJfruaotriuor.duoralvu riururii-qrratar

a,ao "tq e - i , , y
ttauoilnl LolFna{ Lyaayfi tliuavoxlx.Jn n!ttu.l1Ln

5. {rauo:rnr6'olh.Jrfl loidqnrl:r rfi ufi lrErirauo:rnrluanruyfi frrrLuirrauoilnlr[av
ri'rrlir#rpryrnufi nru. riryuo

. 6. {rauo:rnr*Jr}Tl*:.rJy!*1rf; 
:t".Tlunr:{rrrruoqindfiuduayyr'euuruydrdr qrorn:ryrivrurn:rir qir"fi t u6o"fr.fi z y6o{ud g uiafluvr 4

z. uernar,riofr 6rlnnafi ovrdrufl uq'd'rgryr 6'orlrioqluoruvu{JuaTlriuanrriryfi :ruir
u t \t e:'ru01u t4i0rt6ft.i1t[U1Ji"lu:1Ji1ua1u I nnao{ai!oxuLuar:viiret'rg

a. r-onnraEofrm'looafiovrdrr{Ju{fr'rycgrrylu rorrutorirdrldo'rrflunr:o''qdao-ni'rr
fl1uisllldrdnr5o nd (e-Government procurement : e-Gp) 6olarlrvtfiuu'Lu:stl6r6nvr:ofinri

Aa 'a r - & - .to.ini !6Utnaliylt?1J L{rlquu1J0 aiiocloor.o1{r1pn:o

e. {d'ryn;r6'orYruavdruuilrjruriryfiournr:
!, t , Y'iA

LlUtto n 1t a 1u L{uuaas nt{fl.i!..l an,t
1-!.a- - 4 'c/L Lnua']1J143.]uLl't?rnafll6U't010aturlluri!Aoil Lo

/rirrarodu{orauo...



-2-

. i, , q|'e! -t,n1uuooafl1L naa51d Lyfri{ottltu"ta&:1un1iL!flan1urnoaf1{filunuto.i 10u oi1
P4-.... nuu --.j q n a
rJlJ0LrLlJ Lrau:11n',r5 LOvtil!AnlLL maOOOLOla::e Lre v! 6uu1ei1{ 1 6uuaft dofrqr-a556rttastQy{u
ti6'r1i'r.r.ru oyriurdrqlri'r(uo11ufiorio ni:ryiil01niu31 lou;{tinmlyiilern:r:xrnrn z hit6'

" Jsu, 
_ riryuoUliorauouautauo:.rn.t y.r{iv1lr.lfl-odo{odrrnrniorir a6rEnyiof,n6i

1,;rti........-!...1.fl,9-..?!L'9.......... .r,rl.,.,ru, .!.:q-tg "- . . .. , ;, .- ik,.2g:-. -. . . ,
u6t!qiau"Loarlr:nfioronar:!:ynto:rnrro-ra'ny:or_rnai 1r":rnr goas 5oo.-u.lvl

( rfl'riotrurvrrilu ) td'1rrr:vu i'ndo^o-q6'rrnrnfrdrHnn:of,nduavrir:yril oj.,rr.,ouu.,..,11,
:rv'iN iud.?..3...-fl,f],..1119.....ncud I -q flfl, ?i59...........Iru*rrtuaoLonal:r11{ :,u{'odo
7, y q d ^ lty ^ d, !d eao01dfl1n:ift? uo ra nyi0una Lqnluya{01ntT:yriur!ur15u!Souttaxnotnl5Lauo:.tpt1

- qr!
o:rua v 16 uo16'fr rrr-trd wv\lry.c[&LSa$ llto www.gprocurement.go.th yi oaolouyr{y:oiylvi
fi 1Ltafl O- 3222- I 554 LL',tuLraurlal:11n1t

v 6t y! .,. u , n qy_ , un1:41{LLq:{u tJ't141{0vv1a6u6uro1{0"or3.ro Loi!oqfdullrirrioa5rturdrrvirrlu
vs{drfiol:vTw{ro.iri1{irrn1: r'i'ir6'rrosfior:rurunrfrnnr:!:vnro:ror vrnlril6'irriurirrioairr
,a
flEuqo{rauo:roroyrianfolritf, aurulo 1 fitr.i

fl1:A 1U L{La',r.r14U,t r.Jrffuo51rt1 Ay0ta!0ra t! t{1_Ja.: luur Lldm:r LritnuSo u ay 15y ,& 3
tl0iilFl'l6l'10'l{v{14uel tL9'vl{u0vno{fl.u.l0L1ia n!lvflutruatwlurrilr{uodn:frtralyu yiorarildo

rYrr.lrvfi'utorourFrlrlu!is Lvrfl vi ovu-rf,orYrrl:v riur orr::rili riuluqra,lrinrrruritr.J:s urnlyer
- v aAae- .i - "14501J:ul1t{ur4l.J 14501J:19v L luvl1i14e nv5Y,tuyI Lo51.r0uryror Lv!:vnol o nr: t'lultutfro nr:llrnftelua y

r.J:snolo:fiorill:sfiu orr :vnrntorournr:uvi,rrl:s rvfl'hu Qirl6'l#uri;itinrru r riolnr:yrqir:y.
t{ua't.i11u1xJu

tj:snrfl ru ;rlfi l) r6oufiurnt $.6.2559

(uruauqnii il,an:{nur)

l.larinttnr i,lrunnlu !1'r ftu'lfti'i 't,n']fl rJ

"1t 'IJntr1fln1)l'.flLriJ r.Jtr,liJj 11 ' ri:i':l', '11



[ofl61r rvn?ol,tordr.:dauiEil:snro:rnr6rHnm:ofind ( e - bidding )
raufi qt /25sg

,, -d&,, ,3"rJryfl?q:1n1n'u{rtouintifluy'lurari.rrirrirfiauri oiruarian:,rauo,ln:vvjl drrna16lu,t{rJ,.l{u?i,. -:iruioqu::ruqB :r.ralo:lnr: ail. L3-4-325 fratri6rJ:snro:rnr6rSnyr:ofind ( e - bidding )
nru iynrfln:uvrYlrorn:rh lourirrinquyinurn:l1rn.u 7

qA
a{.)uYt I9 3Ju'1o 2559

- yr . - - xn: yn-ylctrn: r loucirfnlruyr:"lretniu'1flrFr z filriohjfiiiun.ir ..:iru-nmu,, fin.:rr
l:varrSovr]:snro:rer{rrloenr:rJ:vnto:rnrdrSnlr:ofin;i olindfru{uraeiqtir.ir#ru$6
siruatjon:,r,ruo.rn:yyil drmo16tu1,tu,r.:uig {traioavlr:ruu.i :viaTn:,lnr: au. l3-4-32s s"t

n1uauo.flt,14uo{ nlBvi o1[n0 [o U1.:1J1.1U',]1' 6.i14aqAflt56UU5 LoU clO ttUvdr Lra vrjo riruuo
fiirl0L!u

1. ronar:ruuufrrgrondr:nr:d:vn?qt1o1

1. 1 ruw:l:runr:ay16eJo

1.2 rurlrlh uauo:rnrfi riryuotfl u:yu nr:o-odo{n6'rtnrn:-06'eu616ny:afi n;i

1.3 urrfr'ryryri't
t.+ uwraritfi on"ll:s riu

(1 ) rad'nrl:yrYunrt[auo:1F].r

(2) raf,nrJ:v riuei'rprgr

(3) ud'nr.l:sriuar:ir'lriurir{rlri,:.lyrir

1.5 am:nr:rlit:rnr
1.6 urf,urrL

( t ) {uauo:rnrfi fi zua!:ylurdjr}r fi'u

(2) nr:ciomrt n r: gtiqtil:rnr oejrl rfluor:l
1.7 uuriryfiranar:

(t) rirgfironar:airufi r
,!

(2) 1.r 6ll?JL0na1ta'tul1 2

1.8 :ruav16uonr:riru':rutrnrnaxlrurioairlmu BOe (Bitt of euantities)
(:ruavu6cJonr:rirui:1Fr1na1{{lr.Jrioairrrflunr:rilorzuerfialri'{rl:varriosCu{orauo:rnrldfr,floqa

- J o-.
td'rvirufr arriuufi o1#rl:vtrrurl:toot6') uayhudlrjili6u.l,tutLayrrnl

z. qruauffi uolfrrJ:ca{riovlauo:rnr

z.t r{]ltfrfilnnarifior6mir6'rrrrufir.l:snro:rnrdrl6'rnrirr Qilfia-nrgruvra6o
.j, q Zlal:vrnvrrd urri'urirrrufrrJ:vnre:rn'r [uefrfi "[LrruiLl:-rioun'ir r,ooo,ooo.- urm (rad,rdruurjquau-

,4.._.. ),1, ,- I uulrn'ru) tua[U6U'rroulnu rrau rluzua{Turrr]uad6U6U1[oue":{n'!eiru:rflnr: u rulrununguururr
6'ru:sur'uwivr:r1ra1iii?ufro{fiu vriru.rru6u6rfin6raurufiryniFlrifioruvr{Ju:rrnr:rslrr:dru
.y-.i u- a .i. - j a rvt0{ftu:5?a1un0 v50fiu'tu.1'turonflu r6i1un.i1!"1 r{odo lo afruu'lfroil: or zualruor nyrir u I ru

1' e ,l-
e 

dru rU rt 5 ol air rur a'ru rU r r;l'r u f,l:n:olrirrurnn6olorariuaua:rnrylialrl:vlr'lo:r
z.z trir{lurifion:crliiotiluflryfi:ro6orid.rmutorut:rtnr: uay16'u{uiuu6oufir

/2.4 tilrfluri...



-2-

z.a hi riu(,fi zuarJ:ylErrdirL flufi'!,idldo.auo:rs6ufi uir0r,do uauol#urrir -ri-_-"-" -

n:urilrarn:rir loue{rrintruvriuarn:drnrn 7 ru il!:vnrnrl:sn?q:rFn6 rHny:ofinii yiolrir{lu

{n:vlirnr:olurfllnr:riorrrrnr:urtirriu:roroeixrfluo::r lunr:!:ynrn:rnr616ny:ofrn6ioird
z.+ lrjr{Ju{'Li':-rronf;vrdraionru6rn-u f,rororJfrraoh"juolduoralnEr riurri

igrratorrirauo:ren td'fi rirarfl #aay?yduavnrudr riuurju.jrriu

z.s {rauo:rnrfioth.ir{1u{fi nnrJ:v rfi 

'fr 
vrBoiraua:rnr'luaaruyfr #urdrrala

:rnruravl1rrtlirdqlryrmufi nrvl. riruuo

2.6 frualo:rnrolorr.irunr:n-o16onoi:inruarrifr rl3os6'u1unr:6,rwruouindfiuvi
*asvl'slrruuarilfi roln: y:hurn:ri.r tutud r yio"u'uli i raia.fud : yio"fud +

z.z qnnnr.riofr fi rnnafi ovrrirrfl u{#rgrxr olorh"ioo"iuoruvr{Jufrlriuarxfrgfi
:r0i!:ruaire raiouaorrjryfi:ruir:rerdratriqn6'o.rn:rriru"[lar:v;{rn'ry

2.8 lnnara6ofr 6rooafi o vulr ufl un#n;rurflivrjrurlto r:-o6rl6'rirufr unr:d'o6o
t'ni'r.r6'ra:vw6r5nvr:oin;i (e-Government procurement : e-Gp) fro.tasyyuiudu:yllq c, 4.<-.t,..s, "" _ X _ .
0 ra n y:0! nat o.1fl:l! alfl nn r{ia ra! Lqln nua.Iol a or"o fr o oio d'r lnrnio

z.l {a'ryryrii'oliluavdruriurirufryfiouren: r{lurinr:siruriuuriasn:'rfi.1fi
.i ,",

raci-'Ll 
"fr 

lerlyir.r-rnrifr'ryryrorodru rtjuriuaprfrl6'

3. udngrunr:6utorauo

" 
rauo:rnrov6',alrauoronarSua-noru €r'u!rl,iiorl ril nr: tau o:rn rr 1.i rv1.l1.l

ooroo'n,irrnrn:-gd'rudrFnvr:ofrrd Ir.uue nrf,u z ;iru 6o

3.r eirufi t oeir{rioufrotfi ronar:d.rsiotrjd
( r) h.n:n}firauo:rorufl uf, Flqna

(n ), #r r r{u eir u a r riryyt o *'r I r.il ri r u qir ryo h.i6 ucir ru ry ril f, o :-l : a.r
nr:oevvr!'u!fi6!nna riryfi:ra6or.llriru{o-onr: ri'fidtronrrlrw (firfi) riouyr:orairrurnnfior

(r) !Srlydr fi'oilio!irVlrrrarrlqir n-o 1r.idu cir ruryu-r f, oir :or nr :
onlrvul'alfr6rnna rarir6orinrur..iaus rirgfi:rafion::rnr:nii'onr: rifitiruraorr'lnr (fr'rfi) uavrjryfi
11nouu:ru Lury llfolil:o leirrlrnn6'or

(z) lun:oirYrl:sar rioyrauo:rn r rfl ur on no::rLoryionrusl ona fifr1d
"tui o .yl.lFltq6la lY uual LulL 0":!led1dll:vtrtltotfrriu 

.. 
eir uur{o m narfiruaol fi.1nr:rtr rturir.airu (frrfi)

riruurr-in:rJ:yriror-erJ:ymturorr.ir{lur.{lriru vriorri'ryl:oq;irrurnnfror
(:) 1,n:fi {uauo:rnr r{h#raro:rnr:trn-uluoruyufl I {,i:ldr }.idudr lur

#rgryrrornr:udrirrLdr;ir"r.rl-n:r:slirr-.:rJ:yrrtr,ror#irr6r uaslun:njfirirdrjrrL6rrhelol{lu
i-o , -tleoao::rorfrfr1tifr'rytrrfrlvru ffl#du;iru.rvrftFo16ulrrr ra:'orii.:r6rilru'[or{rufiF11nrnal#er.

ronar:nufi:vqti'[u (t)
(4) ronar:ufirufil6u1

(4. t ) rirurrhvryrr'u!fl rrir€i
(4.2) ;irrurlrlyc ru'uunrGrarirrfi I

(s) rjrgduonar:eiruli r r'rrailqiitfrEjulriorLfiinr:rauo:roryrr:sw{oda{,e
ornrnion'rudrdnyr:ofr nd otLulr_h.rjo t.z (1)

/3.2 atuit 2...



0oA l{'l]A5t Olt 0Lr1tY:oLr dFt'r:]LLL r n^1A l7 (2)

4. nt:[duo:'rF]'t
y A y .,X _.4.1 r.,tLa!0:1019l0,iu1.J110tauaLtayLau05lFt.tyt1.t5&lJ!aotoloa1.rn1n5fia18

6uFrv:oflr,ir rf drvr.olilr."ona^t.l::rn ryrrr6rr6'rrirfiny:ofrdfr lor1rififiol1tlo 1 r,T.,#,. r,a,
osfratn:onrionrtLl#aafroro:lfrrl arar ufiofrad rfinlr:ofin;iy6oya-noruuanrfrimuror #rauo:'rn'r''--.'!'','''

lnutilFior uulltl rauo:rorh:-rl ull PDF Filc (portable Document Format)

4.2 qiralo:terovria.rn:onr.lsrrruiaqL[ayi.rnr"iulia:fi:runr:rjoairflr.ln:ufi.:u

tunr:uauo:rnr1#uauo:rrrrufjul3u!'ry LLae Lauoi'talfi alnYluGurlos lauo
.;!-t

:tnr:':tLuavy5o:rnrriouri'l I uavniono:runr: nuui oultfr:sllifirutl rauo:rnrh.lnnoiar Ioa6o
:rnr:rrlr'ldu.dr:rlrirnrGrarir lrll nr0orn:dl uaynlrl6siruy-r!.i1I{rrdr

i
:rnrfr lau'o oc 6'or rauo rirylordu:r n.rtrifioa nir rso iu ril uri.Yl rauo:rnrloa

nru"iurirvlns^u:rnr (uauo:rordo ri'l fiorrol:rnrrfinut6'ual otiuayoynounr:ualo:rnrfrtd'
4.3 (uauo:rnrov6'ol uauo riryuo urarn'r ufrunr:rioairr rufrr uaSo b"irfll zoo iu

ulrlfioornfira':ur:llu#ryryr6'rr y6oilfitfi'iryrjrfi ou'ff r"[#uirr,ir.ru

4.4 rioulauo:'tn't niuauo:lnrnl:sr:tnn:rl#rurut ur..tl:l uay:roav16uo rar
qe;, -n-, - <& " - ;'"i 

u 
;Lvnfltu ttdvt.u'lL0r0na li!iyn tfl:'ln'to'Nordnlr:oinafitulorda riolfrocgtnalEt.'urauo:tnrnt:.1

rloutthronar:rl:ynro:rnrdx6rFnn:of, nai
v ) u _,4 _.4.5 tutd.L0:16t1Qyn01UL1l0taLJt"d3.AUeJ:te tyl't tlslJLio%oQf.0^ tnln jigt.lL

! L lar.r 
^.Pr,i.irvr:oind lr"ir-ri J l{:ut -ll?Y :ryirr.rar 08.30 u. fir":ar 16.30 u.

-3-

l.z atuit z odrtriou6orfi ronar:o'rsiotrJfi
(1) yrilf;or ol rirurcfiltln or n: *aml{ n r:L n 6nl r alun:nifi frrau o:rnr:Lol

-i d a -,;[i]!Ii [v!r]nadLarrt rtr o odLdnn:aflnd viov#no'ruular'x frrnu"u-ol#uflua:rnrlunr: ua!oi'rFny 'ri
v, .' cl

:"'l1.rL.rofr1,oao0't{Jl'tFl5601uatafl 50!na ttvtu

(2) ydhlisinufl t:rauo:rn1 sn:ldo s

(:) riruurvrilSoi'l:olzua.lrlrioaYrl uiolrir ulr {a''ryryrlr n urll lSrrmru
tLr.rfrrr-ah n.ru,avfr: o: j-.u 'rltd, :lrio;rJ:;ftn:

(4) rilyfi:ruar:iioai'rr (r,rio'tl uilr..l3:^rr rurrl) 6lovfroruanr:ronr:iar"r
orln:oi nir u:.rlru nr6l:vrnlrrill 1 rrrl^rirt:t{frro

(5) ronar:ufrlufrrL6u 1

(5 t ) ,i r"r"rim:l::'drd'l#fid rL^oe lLrrr
(5.2) zir lur,u-n: uanrr,rualr,r-F uda rrlulun r:.ffr t:.rl or1:-ndfilu{uav

-Y-Ny,;o?,a-3!riaur uya.:drt o.ln::Lvriltur n:dt r'ilr,i t y5otufr z y5otufr I raiorilfr +

r5.J) 6i'lLU'l llJd ly v t!t LtJel'Ln -lGl:6

(s.+) rirrurltlraSorir uwriruoutl r:

(5 5) vrftfioir:ario: n:In:rnr:
(5. 6) vrirfi o"Lirql:vdrTn:l nr: lrriouJ:val nr:njn':lnltrurioairr
(5. 7) uzuurJfr r-i6 r ru nr: rioairr

Y ia,a - X(6) 1 tlllj"d161 ri ff Juyl 2 y {y}]oy [e LL1,{iO nt 1 it tAUOi'tF]ly I l: yll nflO

/m*ofiurirvuo...



,4

i j' o Aw Aw
13.r01'!Ufl'rvuotla- u!,LoLau0tLa't Qs L :11t0na1:n15uu10tau0lo .l LoLLootlo

n vn:i!ni:1io'rifl.r'rflan1i!:snxq:rn1aLHnilrofrnd asri1rfiunr:rlixoao!
t , -ld e A

a6ua !otJ0{r.i tauo5ln1Ltotav51u't't Lllut{ tau0:'lFl'ty1ur.ia!:e Lutl.Jt? f]ua1-trJta!o:1n1:luou al to
1.6 (1) ru iulrvnrq!:vnroilnlutotil

y'ln!:rnfl rionrusn::!nt5fi o15fu1zuant:l5un'tn:1pl16 15 ny:ofi niiriouy6o
o ia
htruv frfrnr:rio'm ru1{o rauo'i1 firiualo:rnr:ru1on:vriln'l:o'r.JLflt-tn1:dorxr{n1i[drriu:rnrodr.r

ufluo::l orudo 1.6 (2) uaunruvn::!fl'rrr rdo'irfinr:n:slirdulflunr:riorrrlnliudl?iuilnlodr{
d, a qd - A y Z,

ttll.J0:l,.l afuvn:53tn1:v,r0't: 't,.tanl5l:unxol1n10[6ifl11i0unaoy0]o51u1io ta!05'tFt15'tul.llJ 00n01n
-""a..!

1',rt tljuh LaL051e1 Ltavalun{1L11lv\ru1n:u1fl1n 7 a s1101t 6u1a i 11119 tJ "al-J0:1n1a inal'tr1JL yt{.11u

"iu"uri "rrus.:: n1:'1 aeiioa116'lreirauo:rer:ru1:ur{.u#ffl#errilirilfio"flur:ylutilrionr:
fio^:u^to rv.r: rrnlr tuaufr16'riurl= rirlri'fi nr: n:srirn-rndm

e)-4'd,eia
ti Lauo:1n1ynnrln51u11000fl 0'1fl fl 'mLtlu zutdt_J051n1 ty{:'tytuat!uu[a!051F]'tyltl

r,ar:vktrjiuriufii rirauo:rqr:rudu ru iur-l:vnrer-:v.1xo: rpr16'1ra r5 nrr ofnd yiorflurirau',r

:r o 1fi nr vli1n1:d'uu{h n r:t-ot'l r r n r: urir riu:r oro drr u{luo::ro1a oiloinirirdl6lndrr rio rl a-o n:yyr:'l.r
tu .ia,-

rruLli J lu LL Lro')Lll Lo5lJrrotorndru:rtnr: n1:ifroa-uo1i5:nillo{ a-ontyys?{l11fi0 rflufiao
c aJ,-
Lun:ruli!aon5vvr5't{fla156u'1t141-Jo?Eln!F['tfioF]'1u10{uq14n:fu [Lnvrru?'l

nrlL nrA r 1^:fi01:ru1r.ia n 1i ra u o l'r o r fi'Ldrir uir.l n r:'Lrl udr o v r{lurJ: slurd"urili rt: rr nr:o d rq E.l

llh]a-on:vlr::rfid1u1ocrfltAnnr:fie1i 1rJ a fl15 rauo:r n r n'r nrir':16'

4.6 riraua:rerosrionJfr rifr 6'rfl

( t) rJfr rj6ouulolttfi :vqliluuonar:rl:snlo:rnr615fl iliof, nii
(2) :rnrfrrauoosfrorr{lu:rnrfi:unr64aeirufir uaya166ul (frrfi) :r:r

nirldsirufiqiril{6'ru #r

11fl',tyuo

A u,(J) 
rytau051Fr10vn 0.i n {11s t1JU1_Jt1,!0 tfl1an5v!'t1]fll:ta1.Jotln1 flll]?u L'ta1

(q) rirrLriralo:rnrfl ounl:rdr-Joi'rFll

(s) rirauo:rorfr'otfi nrgr uaylirrrrrrlurirlolu:su uav?6nr:rauo:rnr
6'rai6rl:snrn:rer6u5 nvr:ofrnri torn:rrjrpfinartfiuaortflur5llqri'w1 1/v.gprocurement.go.th

5. raa-nl :vrYunr:16ua:'rn'l

q rauo:rnr6oltrlya'n!:sriunr:rauoi1pr1fl;0 fi'!n15rauo:10i11.1{:y!!n1:o-ofio
-i , o - , . .J "eoo1dfl1o5001er0ranll5ouna Lou Ltynn!:s nu 0ur lyuourr Lr,dlm o Llu d1u?u 233,000.- ulvt

( ao,ruauarrrr,rfr uatrfiuuryrfi'ru )
_ -^ Y5.t rau rdorilJ:vriudrfi ny:ofrndto lournr:lu!rs ine rrr Lrulyfi{f,orirrj:yfiu

6'l:vr"[udo 1.4 (1)
c A i , .t, , d - jiJ

5.2 ttny5L'tF|De{s1u LytLfl nl Lqut!utl]na iiumt_un1:rauo:,tFl'ty1{5e1l1l
:, ! y y " z 4 '-nr:ooqJoQo01{fl'rnrf,fllu0 ra n11:0Lna yio10uu1,1uuL rnL 3 auliln15ro ioute"t

5. 3 llilol-o :Ygl rntvr a
a)su . a tr ;' 

'n : oi fr riua l o : r n r r u{ rr fr o u r o r : a'l d r u rat o fil orim : Yol r aly s }.1.r x.r { L{l u
ya-nrl:vflu nr!ra!oi1n1 frlauo:rnrov6'ordr6'ual-l ronar:d'rnrjr.:rrl#eiru:11Jfl1ini?aao!nx.rl.r

qn6'or hiud 1..1...tit,U....a5S9. ..........:yy.jrurar 08.30 r:. fiqrrar 16.30 u.

/raa-nr-l:s riu...



- 5 - 
 

                         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 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 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. การท้าสัญญาจ้าง 
 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) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบ แจ้งปริมาณงาน 
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 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง   

 10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 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 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี 2559  
        การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้า นักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2559  แล้วเท่านั้น 
        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,658,900.- บาท     
( สี่ล้านหกแสนห้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )                                   

 
/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)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย       
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                              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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