ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ศูนย์วิปสั สนายุวพุทธฯ เขมรังสี ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อ 1 บทนํา
ด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ ให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างเป็น
รูปธรรมมากว่า 70 ปี และได้ขยายสาขาออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ การเข้าถึงธรรมะของบุคคล
ทุกเพศทุกวัยได้อย่างกว้างขวาง
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ตั้งอยู่ ณ ตําบลบ้านชุ้ง อําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์สาขาแห่งที่ 4 ของยุวพุทธฯ ซึ่งได้มีการเปิดดําเนินกิจกรรมมาแล้วกว่า 10 ปี และได้ทําการก่อสร้าง
วิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ซึ่งเป็นศาลาชั้นเดียว ขนาดใหญ่ และต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมฯ
เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถใช้พื้นที่สําหรับกิจกรรมต่างๆ นอกอาคาร รองรับการขยายตัว การพัฒนา
การใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มจํานวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่มากขึ้น เพื่อให้มีความสับปายะแก่ผู้มาปฏิบัติ
ธรรมและร่วมกิจกรรม
ข้อ 2 เอกสารประกอบประกาศจัดจ้าง ซึง่ ประกอบไปด้วย
2.1 เอกสารหมายเลข 1 ขอบเขตของงานการจัดจ้างผู้รับเหมา (ฉบับนี)้
2.2 เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงขอบเขตโครงการก่อสร้าง
2.3 เอกสารหมายเลข 3 (ร่าง) สัญญาจ้าง
2.4 เอกสารหมายเลข 4 แผนที่รับ/ส่งเอกสาร และแสดงที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7 หน้า
1 หน้า
6 หน้า
2 หน้า

ข้อ 3 วัตถุประสงค์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “ยุวพุทธฯ”) มี
ความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรม
โชคชัยณรงค์ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ตําบลบ้านชุ้ง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งรายละเอียดของงานประกอบด้วย
3.1 งานหลังคาคลุมที่จอดรถ
3.2 งานถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ข้อ 4 ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ศูนย์วปิ ัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี เป็น
โครงการที่จะต้องใช้ความรอบคอบในการก่อสร้าง
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่จะต้องใช้เครื่องจักรในงาน
1-1

ก่อสร้างหลากหลายชนิดเพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบ อีกทั้งยังต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
ใกล้เคียงที่มีอยู่เดิม รวมทั้งมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้สญ
ั จรไปมา
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ยุวพุทธฯ อาจจะจัดหาวัสดุบางรายการเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างทําหน้าที่
จัดหาเครื่องจักร แรงงาน วัสดุที่อื่น ๆ เพือ่ ดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ
ข้อ 4 ขอบเขตงานว่าจ้างโดยสังเขป
4.1 งานสํารวจและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
งานก่อสร้างนี้เป็นสัญญาในลักษณะเหมาจ่าย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสํารวจสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ก่อนการเสนอราคา
รวมทั้งต้องทํางานให้สอดคล้องตามเกณฑ์กําหนดในการออกแบบ มาตรฐานงานวิศวกรรม และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4.2 งานสํารวจในงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างงานจะต้องดําเนินการงานสํารวจในงานก่อสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ การกําหนดจุดอ้างอิงใน
งานก่อสร้าง กําหนดค่าระดับในการก่อสร้างทั้งหมด และสําหรับงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถเดิม ผู้รับจ้าง
จะต้องทําการสํารวจหน้างานเพื่อทราบตําแหน่งของอาคารเดิมและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้แน่ชัด
4.3 การก่อสร้างแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ
1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความชํานาญ ดําเนินการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถหน้าอาคารจิรกิติ (อาคารสํานักงาน) โดยใช้โครงสร้างเหล็ก
หลังคา วัสดุมงุ หลังคา และสัญลักษณ์จราจร ตามรูปแบบที่กําหนดให้ โดยงานส่วนนี้ไม่
รวมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถทั้งหมด
ส่วนที่ 2 งานถมดินและงานปรับภูมิทศั น์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
1) งานโครงสร้างพื้นรอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ผู้รับจ้างงานจะต้องจัดหาช่างฝีมือ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความชํานาญ ดําเนินการ
ถมดิน บดอัดแน่น เทคอนกรีตและเหล็กเสริม ตามรูปแบบที่กําหนดให้
2) งานสถาปัตยกรรมพื้นรอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ผู้รับจ้างงานจะต้องจัดหาช่างฝีมือ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความชํานาญ ดําเนินการ
งานทรายล้าง กรวด หญ้าเทียม บล็อกปลูกหญ้า บล็อกปูพื้นและแผ่นทางเดินสําเร็จรูป
ตามรูปแบบที่กําหนดให้ เพื่อให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม สําหรับใช้บริเวณดังกล่าว
สําหรับการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม และกิจกรรมภายนอกอาคารสําหรับผู้ปฏิบัติ
ธรรม โดยงานส่วนนี้ไม่รวมงานปลูกต้นไม้
3) งานไฟฟ้ารอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ผู้รับจ้างงานจะต้องจัดหาช่างฝีมือ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความชํานาญ ดําเนินการ
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งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ตามรูปแบบที่กําหนดให้ โดยงานส่วนนี้ไม่รวมงานฝังท่อ ร้อย
สายไฟฟ้า
4.4 งานระบบความปลอดภัย
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลผู้ทํางานและ
ระบบงานการป้องกันภัย (Safety) ในระหว่างปฏิบัติการก่อสร้าง ตลอดจนการซ่อมคืนสภาพ ให้มคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานเดิม ตลอดจนชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัยและกฎหมายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
การก่อสร้างโครงการนี้จะต้องดําเนินก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ประมาณช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 และผูร้ ับจ้างจําเป็น
จะต้องจัดทําและนําเสนอแผนงานการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของศูนย์ฯ เสนอต่อยุวพุทธฯ เพื่อ
อนุมัติ
ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง
5.1 กําหนดวันจ่ายค่าจ้าง
การจ่ายค่าจ้างทุก 15 วัน (เดือนละ 2 ครัง้ ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างภายในกรอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดให้แล้วเสร็จ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) ผู้รับจ้างต้องจัดทําหนังสือส่งงานและขอเบิกค่าจ้าง พร้อมเอกสารแสดงผลงาน ภาพถ่าย เสนอต่อ
ยุวพุทธฯ หรือผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) (จัดทําเอกสารข้อ 1 จํานวน 3 ฉบับ)
2) คณะกรรมการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จ
3) ผู้รับจ้างวางบิลกับฝ่ายบัญชีของยุวพุทธฯ ภายในวันที่กําหนดของแต่ละเดือน
4) ยุวพุทธฯ จะพิจารณาจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวดงานให้กับผู้รับจ้างตามกําหนดการของแต่ละเดือน
ดังมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 (ร่าง) สัญญาจ้าง
ข้อ 6.คุณสมบัติของผู้ยนื่ ซองประกวดราคา
ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม
6.2 บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6.3 รายละเอียดสถานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท ย้อนหลัง 2 ปี
6.4 เอกสารแสดงปริมาณงานที่กําลังดําเนินการอยู่ทั้งหมด พร้อมทั้งระบุรายชื่อบุคลากรของบริษัท
และโครงการทีบ่ ุคลากรเหล่านั้นประจําอยู่
6.5 หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ประเภทเดียวกันกับที่ประกาศ ที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือเอกชน มูลค่าไม่ต่ํากว่า 3 ล้านบาท
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6.6 ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
6.7 ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคําสั่งให้สละสิทธิแ์ ละความคุมกันเช่นว่านั้น
ข้อ 7 ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและพิจารณาเอกสาร เงื่อนไขต่างๆ
7.1 ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและพิจารณาเอกสารเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง (ร่าง) สัญญาจ้าง ที่แนบมาพร้อม
นี้โดยละเอียดก่อนนําเสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องสํารวจและตรวจสอบสถานที่ที่จะทําการก่อสร้าง พร้อม
ทั้งบริเวณใกล้เคียง โดยเสียค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้เสนอราคา และต้องหาข้อมูลที่จําเป็นทั้งหลายซึ่งอาจ
มีผลกระทบมาถึง หรือมีผลต่อการกระทบกระเทือนการเสนอราคาของตน
7.2 ผู้เสนอราคาต้องหาข้อมูลต่างๆ ในการกําหนดราคาที่ตนจะเสนอเอง และไม่อาจเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่เสนอ โดยอาศัยเหตุผลที่ว่าตนมิได้มีข้อมูลทีถ่ กู ต้อง หรือโดยการอ้างว่ามีการ
หลอกลวงหรือได้ข้อมูลมาผิด หรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม ยกเว้นได้รับข้อแนะนําหรือคํามั่นจากเจ้าของ
โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
7.3 ถ้าปรากฏว่ามีข้อสงสัยหรือเคลือบแคลงเกี่ยวด้วยความหมายของส่วนใดในเอกสารในการ
ประมูลราคา หรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้รับจ้างตามสัญญาจะต้องกระทําหรือต้องไม่กระทํา หรือเกี่ยวด้วยข้อ
กําหนดการประมูลราคานี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอันใด ที่เกี่ยวพันกับสัญญาออกแบบและบริหารโครงการ
แล้ว ผู้เสนอราคาที่จะประมูลจะต้องแจ้งข้อสงสัย หรือความเคลือบแคลงนั้นต่อเจ้าของโครงการ
7.4 ผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคาเกี่ยวกับค่าจ้างบุคลากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุเครื่องใช้
อุปกรณ์สํานักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในการเสนอราคาครั้งนี้ ยกเว้น ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสํานักงานสนาม ที่ใช้ในการก่อสร้าง
โครงการนี้ ไม่ต้องเสนอ
ข้อ 8 กําหนดการประมูลงานก่อสร้าง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ตามกําหนดการต่อไปนี้
8.1 ซื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้ า ง
- ตั้งแต่ วั นที่ 14 – 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
- ซื้อชุ ด แบบรายการและเอกสารชุ ดละ 500 บาท โดยผู้ซื้อต้ อ งชํา ระเป็ น เงิ นสด
- สถานที่ ซื้อแบบ : ยุวพุ ท ธิ ก สมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ สํานั ก งานใหญ่
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้ว น เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ
8.2. ฟังการชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง
- ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
- ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา
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8.3. ส่งข้อซักถาม และตอบข้อสงสัย
1) ส่งข้อซักถาม ภายใน 22 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น
วิธีการส่งข้อซักถาม โดยทางอีเมล์ ybatoffice@ybat.org
2) ยุวพุทธฯ ตอบข้อสงสัยภายใน วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.
8.3 ยื่นซองเสนอราคา
1) ผู้เสนองานจะต้องจัดทําข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบทีก่ ําหนดไว้ในเอกสารประกาศ
เชิญชวนนี้และยื่นซองใบเสนองานที่ปิดผนึกเรียบร้อยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนองานให้ชัดเจน โดยไม่มี
การขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอ งานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้อง
รับผิดชอบต่องานที่ตนได้เสนอไว้ในครั้งนี้ และจะถอนการเสนองานมิได้
2) ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้เสนองานจะต้องตรวจดูรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารประกาศเชิญชวนทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นใบเสนองานตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกาศเชิญชวน
3) ผู้เสนองานจะต้องยื่นซองเสนองานที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ประกอบด้วยเอกสารอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
1. หนังสือนําส่ง และหนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้
เสนองานมอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนองานแทน
2. ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (อย่างละ 1 ชุด)
1) เอกสารแสดงคุณสมบัติและผลงานของผู้ประสงค์เสนอราคา
ตามรายละเอียดในข้อ 6.
2) รายละเอียดของแผนงาน (Work Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของงาน
3) ผังบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ ะปฏิ บั ติ งานในโครงการฯ
3. ข้อเสนอด้านราคา ตามรูปแบบที่กําหนด โดยหน่วยเป็นเงินบาทและรวมภาษีทุก
ประเภทให้ชัดเจน (ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 1 ชุด) และไฟล์ excel
4. หนังสือสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อกําหนดประมูลราคา (Tender Bond) ผู้
เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คเงินสดเพื่อ
ค้ําประกันการประมูลราคาให้แก่เจ้าของโครงการในวันยื่นซองประมูลราคา เป็นจํานวน
เงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการประกันการเข้าทําสัญญากับเจ้าของ
โครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน (หกสิบวัน) นับจากวันเสนอราคา และ
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องไม่เพิกถอนในระหว่างเวลาที่ผู้เสนอราคารับผิดชอบอยู่
ในระหว่างการยื่นซองประมูลราคา
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จ่าหน้าซองถึง “คุณพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์”
“โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา”
ส่งเอกสารประมูลงาน วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.
สถานที่ส่งเอกสารประมูลงาน : ยุว พุท ธิ ก สมาคมฯ สํา นัก งานใหญ่
เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้ ว น เขตภาษี เจริ ญ กรุง เทพฯ
ข้อ 9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาผูเ้ สนองาน
9.1 ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิที่จะคัดเลือกบริษัทผู้ร่วมประมูลราคา โดยอาจไม่เลือกผู้เสนอต่ําสุดก็ได้และ
ให้ผู้ชนะการประมูลราคาเข้าทํางานทันที นอกจากที่กล่าวแล้วเจ้าของโครงการยังสงวนสิทธิที่จะทําความตก
ลงกับผู้เข้าประมูลราคาตามที่กล่าวข้างต้นในเรื่องราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ หากเห็นว่าราคาต่อหน่วยที่
ผู้เสนอราคากรอกไว้ในใบรายละเอียดปริมาณงานและราคางาน ไม่ควรจะให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตีราคาการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่างานเพิ่ม-ลด ในสัญญา
9.2 หากผู้เสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตาม ข้อ 6 หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 8 ยุวพุทธฯ จะไม่รับพิจารณางานของผู้เสนองานรายนั้น เว้นเป็นข้อผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกาศเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อยุวพุทธฯ เท่านั้น
9.3 ในการประกาศคัดเลือกครั้งนี้ ยุวพุทธฯ จะพิจารณาตัดสินจากข้อเสนองาน โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน
ดังนี้
1) การปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของเอกสารการเสนองาน
2) ฐานะทางนิติบุคคลของผู้เสนองาน
3) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและวิศวกร ที่ประจําและไม่ประจํา
ตามข้อกําหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง
4) หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
5) พิจารณาผลงานและความเชื่อถือไว้วางใจ ขีดความสามารถ แนวคิด แผนงานการ
ดําเนินงาน เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนความพร้อมในการทํางานของผู้เสนองาน
9.4 ยุวพุทธฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานที่มีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า
2 ราย โดยการพิจารณาจะคํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงาน
และความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม แล้วจึงจะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนองานที่มีความเหมาะสมและเสนอ
งานตรงตามความต้องการมากสุดให้เป็นผู้ให้บริการ
9.5 ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
1) ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติ ตามข้อ 6. และไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้น
ในบัญชีผซู้ ื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้ าง หรือในหลักฐานการ
รับจดหมายเชิญชวนของยุวพุทธ ฯ
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2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
ในใบเสนองาน
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกาศเชิญชวน
ที่เป็นสาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนองานรายอื่น
4) งานที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
9.6 ยุวพุทธฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนองานใดหรือข้อเสนองานทั้งหมดก็ได้ อาจจะยกเลิกการ
เสนองานโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของยุวพุทธฯ เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการยุวพุทธฯ เป็นที่สิ้นสุด ผูเ้ สนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งยุวพุทธฯจะ
พิจารณายกเลิกการเสนองาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนองาน
ข้อ 10. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบร่างสัญญา(เอกสารหมายเลข 3) กับยุวพุทธฯ ภายใน
7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากยุวพุทธฯ
ข้อ 11. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น กฎหมายการก่อสร้างอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอื่น ๆ เช่น ปริมาณแสงสว่าง
การระบายอากาศ เป็นต้น ตลอดถึงระเบียบการเข้า-ออก สถานที่ของยุวพุทธฯ
ข้อ 12. การแปลความในเอกสารเสนองาน
ถ้าผู้เสนองานสงสัยความหมายอันแท้จริงในส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารเสนองานอาจขอให้ยุวพุทธฯ
แปลความหมายให้ได้ แต่จะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อยุวพุทธฯ ได้ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านัน้ ทั้งนี้
การแปลความดังกล่าวจะต้องกระทําก่อนการยื่นซองเสนองาน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม 2564
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ร่าง สัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา
(ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๔)
สัญญาเลขที่ ……./๒๕๖๔

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โดย นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์ ผู้มีอํานาจทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง
กั บ
บริ ษั ท ................................................... จํ า กั ด
สํ า นั ก งาน
ตั้งอยู่…………………………………………….. โดยมี …………………………. ผู้มีอํานาจ
ทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทําสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงการว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทําการก่อสร้าง ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี เลขที่
๔ ตําบลบ้านชุ้ง อําเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา (ยุวพุทธ ศูนย์ ๔) ดังรายการต่อไปนี้
๑.๑ งานหลังคาคลุมที่จอดรถ
๑.๒ งานถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้ และทําการก่อสร้างด้วยฝีมือการทํางานตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๒.๑ สัญญาจ้างเหมา คือ เอกสารฉบับนี้
๒.๒ เอกสารแสดงขอบเขตงานก่อสร้าง
๒.๓ แบบก่อสร้าง
๒.๔ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย
๒.๕ เอกสารสําคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง
๒.๖ เอกสารสําคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของผู้รับจ้าง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

…
…
…
…
…
…

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

ข้อ ๓. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ .................................................. และจะต้อง
ทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้นับจํานวนวันทํางานจากวันลงนามในสัญญา คือภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑

หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นตามความรับ
ผิดตามสัญญา
ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
...........................................บาท (............................................) ราคานี้รวมค่าใช้จ่าย อากรและภาษี
ทุกประเภทแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจํานวน ๓ งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ ชําระเงิน .....% (ร้อยละ
) ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อลงนามสัญญาจ้าง
เป็นเงิน .........................................บาท (.....................................)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
งวดที่ ๒ ชําระเงิน .......% (ร้อยละ ) ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการ
..........................................................แล้วเสร็จ
เป็นเงิน .........................บาท (..............................)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
งวดที่ ๓ ชําระเงิน ......% (ร้อยละ.......) ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการ
..........................................................แล้วเสร็จ
เป็นเงิน .........................บาท (..............................)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
โดยกําหนดวิธีเบิกค่าจ้าง ดังนี้
๑) เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามผลงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องยื่น
- หนังสือขอเบิกค่าจ้าง จํานวน ๑ ฉบับ
- บัญชีแสดงปริมาณผลงานและราคาต่อหน่วยตามสัญญา จํานวน ๓ ชุด
- พร้อมทั้งภาพถ่ายการทํางาน
- แผนผังแสดงความก้าวหน้างาน สรุปเวลาการทํางานตามอายุสัญญา
- เอกสารใบสั่งซื้อ , เอกสารสําเนาสัญญาจ้างหรือเอกสารการต่ออายุสัญญา(ถ้ามี)
- สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง
ยื่นต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบ
๒) ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างทําการตรวจรับงานที่ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าหนังสือขอเบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฏขึ้น
จริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน ๗ วัน และแจ้งให้ผู้รับจ้างทํางานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่
๒

หากเอกสารการส่งงานถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับงานจะออกใบตรวจรับ
งานและลงนามใบตรวจรับงาน ส่งให้ผู้รับจ้าง
๓) ผู้รับจ้างส่งเอกสารการขอเบิกค่าจ้าง ตามข้อ ๑ และ ใบตรวจรับงานในข้อ ๒. เพื่อวางบิล
กับฝ่ายบัญชีของผู้ว่าจ้างภายในวันที่กําหนด และจะได้รับค่าจ้างในวันที่กําหนดตามผนวก ๑
ข้อ ๕. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวน ๕% (ร้อยละห้า) ของเงินที่
ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ในกรณีนี้เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้
ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า ......................................... บาท (....................................................ถ้วน) ผู้รับจ้างมี
สิทธิที่จะขอเงินประกันผลงาน
คืนต่อเมื่อผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันผลงานไว้
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนในระยะเวลา ๖ เดือน
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อครบ ๖ เดือน หลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในกรณีที่บอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ ๓ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกําหนด ๖ เดือน นับถัดจาก
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง
อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิ ด พลิ้วไม่กระทําการดั งกล่าวภายในกําหนด ๑๕ วัน นับ แต่วัน ที่ได้ รับจ้างเป็ น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้จ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้อย่างอื่น ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ
ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตันแทน
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
๑) ผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทํางานเสร็จตามงวดงานตามข้อที่ ๔
๒) ผู้ว่าจ้างจะจัดสรรแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบจํานวน ๑ ชุด นอกเหนือจาก
แบบแปลนและข้อกําหนดประกอบแบบที่แนบสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมิต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอสําเนาเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจะต้องร้อง
ขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งให้ระยะเวลาอันสมควรในการเตรียม
เอกสารนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มเติมเอกสารทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
๓

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๑) ผู้รับจ้างจะต้องทํางานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และใน
ระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุม
งานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ
ที่ได้ให้แก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอํานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
การเปลี่ ย นตั ว หรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ค วบคุ ม งานใหม่ จ ะทํ า มิ ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้าง
เป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
๒) ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ อุ ปั ท วเหตุ ความเสี ย หายหรื อ อั น ตรายใดๆ อั น เกิ ด จากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของ
ผู้รับจ้างในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เช่น ถนนสายใหญ่ หรือตรอกซอย
ข้ า งเคี ย งหรื อ อาคาร สิ่ ง ปลู ก สร้ า งของผู้ ว่ า จ้ า งอั น เนื่ อ งมาจากผลและวิ ธี ดํ า เนิ น การ
ก่อสร้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดซ่อมให้
เสร็จเรียบร้อยทันที
๓) ผู้รับจ้างต้องดําเนินการในการขอใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการปลูกสร้างอาคารจาก
เจ้าพนักงาน หน่วยงานท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการนี้
๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งจําเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมารอบบริเวณจากการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างได้รับอันตราย หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากงาน
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามแต่จะตกลง
ประนอมความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ ผู้ว่าจ้างตกเป็น
จําเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างต้องตกเป็นผู้รับผิดตามคําพิพากษา ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ให้แก่
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
๕) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการทํางานระบบ C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ
FLOW CHART DIAGRAM ตลอดเวลาการทํางาน และมีการปรับปรุงก่อนมีการส่งงวด
งานทุกครั้ง และนอกเหนือจากแผนการทํางานระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงการแล้ว ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดทําแผนการทํางานประจําเดือน แสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด ตลอด
ช่วงเดือนแต่ละเดือนประกอบอีกต่างหากซึ่งอาจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
๖) ผู้รับจ้างจะสาธารณูปโภคและโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้น ไฟฟ้าและน้ําประปา ผู้ว่าจ้างจะจัดหาให้
๗) ผู้รับจ้างจะต้องจัดห้องส้วมคนงานและเจ้าหน้าที่ให้พอเพียงโดยต้องจัดแยกเป็นสัดส่วน
ระหว่างคนงานและผู้แทนผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนและต้องรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ
๔

๘) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะดําเนินการก่อสร้าง ถ้ามีก็ให้มีน้อยที่สุด
เท่าที่จําเป็นเท่านั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่
เดือดร้อนรําคาญของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบระงับเหตุประนอมความให้เสร็จ
เรียบร้อยโดยเร็วและจะไม่ให้ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
๙) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกัน
การโจรกรรมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดของหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่จะติดต่อแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนํามาเป็นข้ออ้างในการต่อเวลา
สัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร พร้อมทั้งผู้รับจ้าง
ต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ป้องกันเพลิงไหม้
๑๐) สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นี้เป็นของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับ
จ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันทีเมื่อทําการขุดพบ และรักษาทําความสะอาดแล้วรีบส่งมอบให้
ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า
๑๑) เมื่อการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
โดยรอบ ขนย้ายเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลือออกจากบริเวณงานที่ทําเสร็จแล้ว
จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดก่อนจะส่งมอบงานเสร็จ
ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนด เวลาที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จ ะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางานโดยให้ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับจ้างหรือ
ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการ
ชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง กรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทํางานของ
ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กําลัง
ก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

๕

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง
หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็น
เหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ ๑๔. การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย
๑๔.๑ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ว่าจ้าง ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับ
จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยาย
เวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เป็นเหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดความผิดหรือบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
๑๔.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาจากผู้ว่าจ้างโดยชอบ ตามรายละเอียดในข้อ ๑๔.๑ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็น
รายวัน วันละไม่ต่ํากว่า ๐.๑% ของค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ .............. บาท (..........บาท
ถ้วน) และผู้รับจ้างตกลงจะจ่ายค่าผู้ควบคุมงานอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหาร
โครงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จ้างให้ควบคุมงานเป็นรายวัน วันละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหรือจนกว่าจะได้ผู้
รับจ้างรายใหม่และหากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเมื่อใด ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกผู้รับจ้างชดใช้
ค่าปรับ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเสียหาย และมีสิทธิริบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ ค่างานที่ทําไปแล้วให้ตกเป็นของ
ผู้ว่าจ้างดังระบุไว้ในข้อ ๓. โดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๕. การฟ้องร้อง
หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดําเนินคดี
ตามเขตอํานาจศาล
สัญ ญานี้ ทํ าขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู กต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้า ใจข้ อ ความโดย
ละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มประทั บ ตรา(ถ้ า มี ) ไว้ เ ป็ น สํ า คั ญ ต่ อ หน้ า พยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ............................................. ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ลงชื่อ ............................................... พยาน
(……………………..)

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง
(……………………………..)
บริษัท ………………… จํากัด
ลงชื่อ .............................................. พยาน
(................................................)
๖

ผนวก ๑ ตารางวันรับวางบิลและจ่ายเงิน ประจําปี ๒๕๖๔

๗

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับ-ส่งเอกสารประมูลราคา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง
ค้นหาใน googleMap ด้วยคาว่า “ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี”
ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

