ขอบเขตการดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างอาคาร ๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์
ณ ศูนย์วิปัสสนา ยุวพุทธฯ เขมรังสี
ตำบลบ้ำนชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๔)
----------------*--------------ข้อ ๑ บทนา
ด้วย ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ต่อไปในเอกสำรนี้เรียกว่ำ “ยุวพุทธฯ”) มี
ควำมประสงค์จะประมูลรำคำเพื่อว่ำจ้ำงผู้รับเหมำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเป็นที่พักรวม
ซึ่งเป็นอำคำร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง พื้นที่รวมประมำณ ๒,๑๘๙ ตำรำงเมตร เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ำมำร่วม
กิจกรรมในหลักสูตรกำรอบรมปฏิบัติธรรมของยุวพุทธฯ โดยขณะนี้ได้ทำกำรออกแบบให้เป็นสถำปัตยกรรมไทย
ประยุกต์ ที่เข้ำกับพื้นที่และรูปแบบอำคำรที่มีอยู่เดิม โดยมีข้อกำหนดและข้อแนะนำ ดังนี้
ข้อ ๒ เอกสารประกอบประกาศจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. เอกสำรหมำยเลข ๑ ขอบเขตของงำนกำรจัดจ้ำงผูร้ ับเหมำ (ฉบับนี้)
๒. เอกสำรหมำยเลข ๒ แบบแสดงขอบเขตโครงกำรก่อสร้ำง
๓. เอกสำรหมำยเลข ๓ (ร่ำง) สัญญำจ้ำง
๔. เอกสำรหมำยเลข ๔ แผนที่รับ/ส่งเอกสำร และแสดงทีต่ ั้งสถำนที่ก่อสร้ำง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๕ หน้ำ
๑ หน้ำ
๑๕ หน้ำ
๒ หน้ำ

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ และขอบเขตโครงการ
โครงกำรก่อสร้ำงวิหำรธรรมโชคชัยณรงค์ ณ ศูนย์วิปัสสนำกรรมฐำน ยุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
มีขอบเขตงำน ดังนี้
๓.๑ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม (ไม่รวมงำนเสำเข็ม)
๓.๒ งำนระบบไฟฟ้ำ ประปำและสุขำภิบำล ปรับอำกำศ
๓.๓ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำคำร
ข้อ ๔. กาหนดการ
๔.๑ ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(รำยละเอียดตำมข้อ ๕.) ณ ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงำนใหญ่)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
**ผู้ไม่ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้ และไม่ได้รับเชิญดูสถานที่+รับแบบ
จะไม่มสี ิทธิดูสถานที่ รับแบบก่อสร้าง และส่งเอกสารประมูลราคา
๔.๒ ซื้อแบบก่อสร้างและเอกสารการประมูล ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่ ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงำนใหญ่)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
ค่ำแบบและเอกสำร ชุดละ ๑,๕๐๐ บำท โดยต้องชำระด้วยเงินสด

๔.๓ ดูสถานที่ อธิบายแบบ และซักถาม วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ที่ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
ตำบลบ้ำนชุ้ง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยำ
๔.๔ ส่งเอกสารประมูลราคา ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ประกอบด้วย เอกสำรต้นฉบับ ๑ ชุด และ สำเนำ ๒ ชุด (รำยละเอียดตำมข้อ ๕., ๖. ,๗. , ๘.)
จ่ำหน้ำซองถึง “คุณมณเธียร ธนานาถ”
ระบุ “ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสีนสุ รณ์ (ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๔)”
ส่งที่ ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงำนใหญ่)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
๔.๕ ผู้เสนองาน นาเสนอแนวทางการก่อสร้างและเสนอราคา ทาง ZOOM วันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๕
๔.๖ ต่อรองราคา วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๕
๔.๗ ประกาศผล วันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๕
๔.๘ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๖ เดือน (๒๒ มกรำคม - ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕)
ข้อ ๕. ผู้เสนอราคาที่จะประมูล ต้องแสดงคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๑) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีทนุ จดทะเบียนอย่ำงน้อย ๑๐ ล้ำนบำท ให้ยื่น
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คล บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม
๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนอย่ำงน้อย ๑๐ ล้ำนบำทให้ยื่นสำเนำ
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
๓) รำยละเอียดสถำนะกำรเงินของ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/บริษทั ย้อนหลัง ๒ ปี
๔) เอกสำรแสดงปริมำณงำนที่กำลังดำเนินกำรอยู่ทั้งหมด พร้อมทั้งระบุรำยชื่อบุคลำกรของ
บริษัทและโครงกำรที่บุคลำกรเหล่ำนั้นประจำอยู่
๕) ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนก่อสร้ำงอำคำร โดยต้องแสดงหนังสือรับรองผลงำน
กำรก่อสร้ำงอำคำรประเภทเดียวกันกับที่ประกำศอยู่ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินก่อสร้ำงขั้นต่ำ ๓๐ ล้ำน
บำทขึ้นไป ที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือเอกชน
๖) ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์และต้องแสดงหนังสือรับรองผลงำนในกำรทำงำนพื้น post
tension มำกกว่ำ ๕ หลัง พื้นที่ไม่ต่ำกว่ำหลังละ ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร
๗) เอกสำรแสดงคุ ณวุฒิ และประวัติ กำรทำงำนของสถำปนิกและวิศวกรพร้อ มแสดงเอกสำร
หลักฐำนประจำตัวและสำเนำใบประกอบวิชำชีพที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำม พรบ.สถำปนิก และ พรบ.
วิศวกร (ในระดับสำมัญเป็นอย่ำงน้อย) ของแต่ละสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำนอย่ำงน้อยสำขำละ ๑ คน และไม่อยู่
ระหว่ำงกำรถูกเพิกถอนใบอนุญำต พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติสำหรับกำรเป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำมกฎหมำย
ภำยในบริษัททั้งประจำและไม่ประจำ โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่ำผู้ใดเป็นผู้ปฏิ บัติงำนประจำ ผู้ใดปฏิบัติงำนเป็นครั้ง
ครำว
๕.๒ ผู้เสนองำนต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้ รับผลของกำรสั่ง ให้นิติ บุคคล หรือ บุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้ งงำนตำมระเบีย บของทำงรำชกำร
๕.๓ ผู้เสนองำนต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนองำนได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุมกันเช่นว่ำนั้น

ข้อ ๖. ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและพิจารณาเอกสาร เงื่อนไขต่างๆ
ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและพิจำรณำเอกสำรเงื่อนไขต่ำงๆ รวมทั้ง (ร่ำง) สัญญำจ้ำง ที่แนบมำพร้อ ม
นี้โดยละเอียดก่อนนำเสนอรำคำ และผู้เสนอรำคำต้องสำรวจและตรวจสอบสถำนที่ที่จะทำกำรก่อสร้ำง พร้อม
ทั้งบริเวณใกล้เคียง โดยเสียค่ำใช้จ่ำยและควำมเสี่ยงของผู้เสนอรำคำ และต้องหำข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลำยซึ่งอำจ
มีผลกระทบมำถึง หรือมีผลต่อกำรกระทบกระเทือนกำรเสนอรำคำของตน
๖.๑ ผู้ เสนอรำคำที่จะประมูล ต้องหำข้อ มูลต่ำ งๆ ในกำรกำหนดรำคำที่ตนจะเสนอเองและไม่อำจ
เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่เสนอ โดยอำศัยเหตุผลที่ว่ำตนมิได้มีข้อมูลที่ ถูกต้อง หรือโดยกำรอ้ำง
ว่ำมีกำรหลอกหลวงหรือได้ข้อมูลมำผิด หรือเพรำะเหตุอื่นก็ตำม ยกเว้นได้รับข้อแนะนำหรือ คำมั่นจำกเจ้ำของ
โครงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร
๖.๒ ถ้ำปรำกฏว่ำมีข้อสงสัยหรือเคลือบแคลงเกี่ยวด้วยควำมหมำยของส่วนใดในเอกสำรในกำรประมูล
รำคำ หรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจะต้องกระทำหรือต้องไม่กระทำ หรือเกี่ยวด้วยข้อกำหนดกำรประมูล
รำคำนี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอันใด ที่เกี่ยวพันกับสัญญำออกแบบและบริหำรโครงกำรแล้ว ผู้เสนอรำคำที่จะ
ประมูล จะต้องแจ้งข้อสงสัย หรือควำมเคลือบแคลงนั้นต่อเจ้ำของโครงกำร
๖.๓ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำเกี่ยวกับค่ำจ้ำงบุคลำกร สำนักงำนสนำม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
วัสดุเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงำน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภคและควำมปลอดภัย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรเสนอรำคำครั้งนี้
ข้อ ๗. หลักฐานการเสนองาน
ผู้เสนองำนจะต้องเสนอเอกสำร ดังนี้
๗.๑ หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ผู้เสนองำนมอบอำนำจให้บุคคลอื่น
ลงนำมในใบเสนองำน และต่อรองรำคำแทน
๗.๒ แบบใบเสนองำน (ใบปะหน้ำ)
๗.๓ รำยละเอียดปริมำณงำนและรำคำก่อสร้ำง (BOQ พิมพ์ ๓ ชุด และ CD File Excel ๑ แผ่น)
๗.๔ แนวคิดหรือแผนในกำรทำงำนในครั้งนี้
๗.๕ หนังสือสัญญำค้ำประกันกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดประมูลรำคำ (Tender Bond) ผู้เสนอรำคำจะต้อง
ส่งหนังสือค้ำประกันของธนำคำร หรือแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คเงินสดเพื่อ ค้ำประกันกำรประมูลรำคำให้แก่เจ้ำของ
โครงกำรในวันยื่นซองประมูลรำคำ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมหมื่นบำท) เพื่อเป็นกำรประกันกำรเข้ำ
ทำสัญญำกับเจ้ำของโครงกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับจำกวันเสนอรำคำและหนังสือ ค้ำ
ประกันกำรเข้ำทำสัญญำ ดังกล่ำวจะต้องไม่เพิกถอน ในระหว่ำงเวลำที่ผู้เสนอรำคำรับผิดชอบอยู่ในระหว่ำงกำรยื่น
ซองประมูลรำคำ
ข้อ ๘. การเสนองาน
๘.๑ ผู้เสนองำนต้องยื่นซองใบเสนองำนที่ปิดผนึกเรียบร้อยตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกำศเชิญชวน
นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนลงลำยมือชื่อของผู้เสนองำนให้ชัดเจน โดย
ไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนองำนพร้อ ม
ประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้เสนองำนจะต้องรับผิดชอบต่องำนที่ตนได้เสนอไว้ในครั้งนี้ และจะ
ถอนกำรเสนองำนมิได้ และกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
๘.๒ ก่อนยื่นซองเสนองำน ผู้เสนองำนจะต้องตรวจดูรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกำศ
เชิญชวนทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นใบเสนองำนตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกำศเชิญชวน

๘.๓ ผู้เสนองำนจะต้องมีหนังสือนำส่ง ยื่นซองใบเสนองำนที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่ำหน้ำซองถึง
“คุณมณเธียร ธนานาถ” ระบุ “ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์ (ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๔)”
ข้อ ๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาผู้เสนองาน
๙.๑ ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิที่จะคัดเลือกบริษัทผู้ร่วมประมูลรำคำ โดยอำจไม่เลือกผู้เสนอต่ำสุดก็ได้และให้
ผู้ชนะกำรประมูลรำคำเข้ำทำงำนทันที นอกจำกที่กล่ำวแล้ว เจ้ำของโครงกำรยังสงวนสิทธิที่จะทำควำมตกลงกับ
ผู้เข้ำประมูลรำคำตำมที่กล่ำวข้ำงต้นในเรื่องรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร หำกเห็นว่ำรำคำต่อหน่วยที่ผู้เสนอ
รำคำกรอกไว้ในใบรำยละเอียดปริมำณงำนและรำคำงำน ไม่ ควรจะให้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตีรำคำกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำงำนเพิ่ม-ลด ในสัญญำ
๙.๒ หำกผู้เสนองำนรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำม ข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนองำนไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๕ หรือยื่นซองเสนองำนไม่ถูกต้องตำมข้อ ๖ และข้อ ๗ ยุวพุทธฯ จะไม่รับพิจำรณำงำนของ
ผู้เสนองำนรำยนั้น เว้นเป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกำศ
เชิญชวนในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อยุวพุทธฯเท่ำนั้น
๙.๓ ในกำรประกำศคัดเลือกครั้งนี้ ยุวพุทธฯ จะพิจำรณำตัดสินจำกข้อเสนองำน โดยใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
๑) กำรปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขของเอกสำรกำรเสนองำน
๒) ฐำนะทำงนิติบุคคลของผู้เสนองำน
๓) คุณวุฒิและประวัติกำรทำงำน จำนวนสถำปนิกและวิศวกร ที่ประจำและไม่ประจำ ตำมข้อกำหนด
ในเอกสำรประกำศเชิญชวนกำรว่ำจ้ำง
๔) หลักฐำนแสดงผลงำนที่ได้เคยปฏิบัติมำแล้ว
๕) พิจำรณำผลงำนและควำมเชื่อถือไว้วำงใจ ขีดควำมสำมำรถ แนวคิด แผนงำนกำรดำเนินงำน
เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนควำมพร้อมในกำรทำงำนของผู้เสนองำน
๙.๔ ยุวพุทธฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนองำนที่มีข้อกำหนดเหมำะสมไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ รำย
โดยกำรพิจำรณำจะคำนึงถึงแผนปฏิบัติงำน ควำมเหมำะสมทำงด้ำนประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสำยงำนและควำม
เหมำะสมทำงด้ำนสถำปัตยกรรม แล้วจึงจะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนองำนที่มีควำมเหมำะสมและเสนองำนตรงตำม
ควำมต้องกำรมำกสุดให้เป็นผู้ให้บริกำร
๙.๕ ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนองำน โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
๑) ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสำรแสดงคุณสมบัติ ตำมข้อ ๔.๑ และไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนองำนรำยนั้นในบัญชี
ผู้รับเอกสำรประกำศเชิญชวน หรือในหลักฐำนกำรรับจดหมำยเชิญชวนของยุวพุทธ ฯ
๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนองำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอ
งำน
๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกำศเชิญชวนที่เป็นสำระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนองำนรำยอื่น
๔) งำนที่เสนอมีกำร ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองำนมิได้ลงลำยมือชื่อพร้อม
ประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
๙.๖ ยุวพุทธฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนองำนใดหรือข้อเสนองำนทั้งหมดก็ได้ อำจจะยกเลิกกำรเสนอ
งำนโดยไม่ พิจ ำรณำจั ด จ้ำ งเลยก็ไ ด้ ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ของยุ วพุ ท ธฯ เป็นส ำคัญ และให้ ถือ ว่ ำกำรวิ นิจ ฉั ยของ
คณะกรรมกำรยุวพุทธฯ ผู้เสนองำนจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งยุวพุทธฯจะพิจำรณำยกเลิกกำรเสนอ
งำน หำกมีเหตุเชื่อได้ว่ำกำรเสนองำนกระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีกำรสมยอมกันในกำรเสนองำน

ข้อ ๑๐. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรคัดเลือกจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับยุวพุทธฯ ภำยใน ๗ วันนับ
ถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกยุวพุทธฯ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องวำงเงินประกันสัญญำ (Performance Bond) หรือส่งหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำร เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ โดยเงินจำนวนดังกล่ำวนี้
ผู้รับจ้ำงจะได้รับคืนภำยหลังจำกส่งงำนงวดสุดท้ำยแล้ว
ข้อ ๑๑. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กำรปฏิบัติงำนของผูร้ ับจ้ำงจะต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
เช่น กฎหมำยกำรก่อสร้ำงอำคำร กฎหมำยสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนอืน่ ๆ เช่น ปริมำณแสงสว่ำง กำรระบำย
อำกำศ เป็นต้น ตลอดถึงระเบียบกำรเข้ำ-ออก สถำนที่ของยุวพุทธฯ
ข้อ ๑๒. การแปลความในเอกสารเสนองาน
ถ้ำผู้เสนองำนสงสัยควำมหมำยอันแท้จริงในส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสำรเสนองำน อำจขอให้ยุวพุทธฯ แปล
ควำมหมำยให้ได้ แต่จะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อยุวพุทธฯ ได้ตอบกลับเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรแปล
ควำมดังกล่ำวจะต้องกระทำก่อนกำรลงนำมสัญญำ

ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔
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หนังสือสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์
ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔)
สัญญำเลขที่ .................................
หนังสือสัญญำฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ .............................................. ณ ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ ส ำนั กงำนตั้ งอยู่ เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบำงด้ว น เขตภำษีเ จริ ญ
กรุ ง เทพมหำนคร รหั ส ไปรษณี ย์ ๑๐๑๖๐ เลขประจ ำตั ว ผู้ เ สี ยภำษี ๐๙๙๓๐๐๐๑๙๕๒๘๑ โดย นำยมณเธีย ร
ธนำนำถ ผู้มีอำนำจทำกำรแทน ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง
กับ บริษัท ............................................ จำกัด โดย....................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจทำกำรแทน
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ....................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ให้ถือว่ำ ข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำน โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔) ตั้งอยู่ที่ ณ ตำบลบ้ำนชุ้ง อำเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และให้ใช้บังคับครอบคลุมกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงทั้งหมด หำกมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในเอกสำรสัญญำฉบับนี้ขัดแย้งกับแบบ หรือข้อกำหนดประกอบแบบ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรอื่นๆ ยกเว้น
เอกสำรและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภำยหลัง ให้ถือข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็นหลัก ถ้ำข้อควำมใดมิได้
ระบุไว้ในเอกสำรสัญญำฉบับนี้ ยังคงให้ใช้ตำมแบบ ข้อกำหนดแบบหรือเอกสำรอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ
คู่สัญญำทั้งสองตกลงทำสัญญำกันโดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คำจำกัดควำม (DEFINITION)
๑.๑ ผู้ว่ำจ้ำง (OWNER) หมำยถึง : ยุวพุทธิก สมำคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ/หรือ
คณะกรรมกำรก่อสร้ำง (BUILDING COMMITTEE) ผู้ได้รับมอบอำนำจจำก ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ เป็นลำยลักษณ์อักษร
๑.๒ ผู้รับจ้ำง (CONTRACTOR) หมำยถึง ................................... ซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงที่ทำสัญญำจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ. พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์
๔) กับผู้ว่ำจ้ำง
๑.๓ ผู้บริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) หมำยถึง ................................
และ/หรือผู้แทนซึ่งทำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง ซึ่งเป็นผู้แทนเจ้ำของโครงกำรในงำนก่อสร้ำงโครงกำรนี้
๑.๔ งำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ (THE WORK) หมำยถึง : งำนก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสี
นุสรณ์ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔) ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องทำกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๑.๙ ด้วยฝีมือกำรทำงำนตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี ตำมแบบและรำยกำรประกอบ
แบบที่แนบในสัญญำ
๑.๕ สัญญำก่อสร้ำง (THE CONTRACT DOCUMENTS) หมำยถึง : เอกสำรและแบบแปลนดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ สัญญำหลักคือ เอกสำรฉบับนี้
จำนวน ............. แผ่น
๑.๕.๒ เอกสำรแสดงขอบเขตงำนก่อสร้ำง
จำนวน ............. แผ่น
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๑.๕.๓ แบบแปลนสถำปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้ำง
ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำสื่อสำร
และงำนโยธำนอกอำคำร
จำนวน ............. แผ่น
๑.๕.๔ บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำต่อหน่วยของผู้รับจ้ำง
จำนวน ............. แผ่น
๑.๕.๕ เอกสำรสำคัญแสดงกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยของผู้ว่ำจ้ำง จำนวน ............. แผ่น
๑.๕.๖ เอกสำรสำคัญแสดงกำรเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยของผู้รับจ้ำง จำนวน ............. แผ่น
๑.๕.๗ เอกสำรและข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภำยหลัง
๑.๖ แบบแปลน (DRAWINGS) หมำยถึง :
๑.๖.๑ DESIGN DRAWINGS หมำยถึง แบบแปลนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบต่ำง ๆ
ของงำนก่อสร้ำงนี้และให้หมำยถึงแบบแปลนต่ำงๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง
โดยได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือลำยมือชื่อของผู้ว่ำจ้ำงด้วย
๑.๖.๒ SHOP DRAWING หมำยถึง แบบแปลนที่ใช้ในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำง หรือ รำยละเอียด
สำหรับวิธีกำรก่อสร้ำงที่ผู้รับจ้ำงจะต้องทำมำให้ผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงตรวจและยอมรับก่อนกำรทำงำน ซึ่งผู้รับ
จ้ำงอำจจะทำขึ้นเอง หรือโดยได้รับคำสั่งจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก็ได้
๑.๖.๓ AS-BUILT DRAWING หมำยถึง แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับงำนที่เกิดขึ้นจริงทุก
ชนิด ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนส่งมอบงำน
๑.๗ รำยละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATIONS) หมำยถึง : ข้อควำมที่กำหนดระบุชี้แจงควำมประสงค์
ของผู้ว่ำจ้ำงสำหรับงำนก่อสร้ำง งำนติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับปริมำณ คุณภำพ และมำตรฐำนของวัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักร วิธีกำรดำเนินงำนและกำรปฏิบัติกำร
๑.๘ ผู้รับจ้ำงช่วง (SUB CONTRACTOR) หมำยถึง : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญำกับผู้รับจ้ำง เพื่อรับงำน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของงำนก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง อำคำร ๗๐ ปี เขมรังสีนุสรณ์ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ.
พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔) ไปดำเนินกำร จะต้องรับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนผู้รับมอบ
อำนำจของผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีวิธีดำเนินกำรตำมข้อ ๑๑
๑.๙ ระยะเวลำตำมสัญญำนี้ :
๑.๙.๑ อำยุของสัญญำนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่มีกำรลงนำมในสัญญำนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกฝ่ำย โดย
ผู้รับจ้ำงจะต้องทำกำรก่อสร้ำงอำคำรให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์และส่งมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในวันที่ ๑๐ กรกฎำคม
๒๕๖๕ และก่อนจะเริ่มทำกำรก่อสร้ำงผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะทำเอกสำรมอบสถำนที่ให้แก่ผู้รับจ้ำงก่อนลงมือ
ทำกำรก่อสร้ำง ซึ่งกำหนดไว้ประมำณวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๕
๑.๙.๒ กำรขยำยหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงจะเกิดขึ้นได้ ก็โดยควำมเห็นชอบร่วมกัน
ของ ผู้ว่ำจ้ำง และกระทำขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษร
๑.๙.๓ กำรขอขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง โดยอ้ำงว่ำกรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้ำง
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็นหนังสือภำยใน ๗ วัน หลังมีเหตุดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำ
ได้ เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยจริงและสมควรที่จะขยำยระยะเวลำให้ โดยอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่
กรณีดังกล่ำวไม่เป็นกำรผูกมัดผู้ว่ำจ้ำงที่จะอนุมัติเสมอไป
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๑.๙.๔ เมื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงแล้วผู้รับจ้ำงยัง
มีหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบในควำมบกพร่องชำรุดหรือกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมสัญญำนี้ และจะต้อง
รับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมหรือทำให้ถูกต้องตำมสัญญำและแบบแปลน โดยเป็นค่ำใช้สอยของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น
๑.๙.๕ หำกมีข้อควำมใดในเอกสำรนี้ต้องมีกำรโต้ตอบทำงเอกสำร หรือกำรแจ้งให้ทรำบ หรือกำร
พิจำรณำอนุมัติ หรือกำรตอบตกลง หรือกำรปฏิบัติกำร หำกไม่ได้ระบุระยะเวลำไว้อย่ำงชัดเจน ให้ถือว่ำเป็น
ระยะเวลำ ๗ วัน ปฏิบัติรำชกำร
๑.๑๐ ผู้รับจ้ำงอื่น หมำยถึง : ผู้รับจ้ำงงำนจัดสวน งำนตกแต่งภำยใน งำนศิลปกรรม และอื่นๆ ที่เข้ำมำ
ทำงำนในโครงกำรนี้ โดยกำรว่ำจ้ำงโดยตรงจำกผู้ว่ำจ้ำง
ข้อ ๒. ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนนี้ ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงได้ตกลงรำคำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๗๐ ปี เขมรังสี
นุสรณ์ ศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔) ตำมขอบเขตของสัญญำที่ระบุไว้จนเสร็จเรียบร้อย
เป็นเงินทั้งสิ้น .................................................... (...................................................) เป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
และผู้ว่ำจ้ำงขอสงวนสิทธิที่จะจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงบำงส่วนตำมที่ตกลงกันไว้ ตำมรำยกำรที่ปรำกฏในข้อ ๑.๕.๔ โดย
ผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดต่อกับผู้ขำยวัสดุในกำรกำหนดเวลำจัดส่ง ติดตำมกำรจัดส่ง เก็บรักษำ ตลอดจน
นำไปใช้งำนตำมรูปแบบและรำยกำร หำกมีวัสดุเหลือให้ตกเป็นของผู้ว่ำจ้ำงทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่ปริมำณวัสดุตำมรำยกำรที่ปรำกฏในข้อ ๑.๕.๔ ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำวัสดุมำให้ครบถ้วนตำมรูปแบบและรำยกำรด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้ำงเองมำให้ครบถ้วน
โดยไม่คิดรำคำเพิ่มจำกผู้ว่ำจ้ำง ในกรณีนี้หำกมีวัสดุเหลือจำกกำรก่อสร้ำงให้วัสดุนั้นตกเป็นของผู้รับจ้ำง
หำกมีปัญหำใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรจัดหำปริมำณและรำคำวัสดุ กำรกำหนดเวลำกำรจัดส่ง กำรติดตำม
กำรจัดรับ ฯลฯ ตำมควำมในวรรคก่อนตลอดจนควำมชำรุดบกพร่องบุบสลำยหรือสูญหำยใด ๆ อันเกิดแก่วัสดุนั้นๆ
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น และจะอ้ำงเป็นเหตุเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงออกไปไม่ได้
ผู้ว่ำจ้ำง ขอสงวนสิทธิในกำรเป็นผู้จัดซื้อจัดหำวัสดุบำงรำยกำร หรือว่ำจ้ำงงำนบำงส่วน หรือถ้ำหำกผู้ว่ำจ้ำง
ได้รับบริจำควัสดุก่อสร้ำง เช่น .................................... ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ตัดลดปริมำณวัสดุในกำรก่อสร้ำงตำมจริง
ในรำคำต่อหน่วยตำม BOQ
ข้อ ๓. หน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง
๓.๑ ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงชำระเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์และสินจ้ำงเพื่องำนก่อสร้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ทำงำนเสร็จตำมงวด
งำนตำมข้อที่ ๗ และอยู่ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยมีวธิ ีกำรจ่ำยชำระตำมรำยละเอียดในข้อที่ ๘
๓.๒ ผู้ว่ำจ้ำงจะจัดสรรแบบแปลนและรำยละเอียดประกอบแบบจำนวน ๑ ชุด นอกเหนือจำกแบบแปลน
และข้อกำหนดประกอบแบบที่แนบสัญญำนี้ให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงมิต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
หำกผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะขอสำเนำเอกสำรส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจะต้องร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษร
ต่อผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงพร้อมทั้งให้ระยะเวลำอันสมควรในกำรเตรียมเอกสำรนั้น ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเพิ่มเติมเอกสำร
ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง
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ข้อ ๔. หน้ำที่ของผู้ออกแบบโครงกำรฯ
๔.๑ สถำปนิก วิศวกรโครงสร้ำง วิศวกรไฟฟ้ำ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขำภิบำล และ/หรือผู้ว่ำจ้ำงจะเป็น
ผู้ชี้ขำดในปัญหำขัดแย้งต่ำงๆ ซึ่งหำกจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้ำงและข้อกำหนดประกอบแบบ
๔.๒ จัดทำส่วนรำยละเอียด (DETAIL) ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนออกแบบสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติม
๔.๓ ให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคและอื่นๆ ที่มีขึ้นในงำนก่อสร้ำงนี้
๔.๔ เป็นตัวกลำงและตัดสินชี้ขำดในปัญหำโต้แย้งใดๆ ที่ผู้รับจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำงไม่อำจตกลงกันได้ ถ้ำคำตัดสิน
ชี้ขำดนั้นไม่ได้ขัดกับควำมมุ่งหมำยของสัญญำก่อสร้ำง
๔.๕ คำแนะนำหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับแบบแปลนโครงสร้ำง และกำรอนุมัติวัสดุก่อสร้ำงของสถำปนิก
วิศวกรโครงสร้ำง วิศวกรไฟฟ้ำ วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสุขำภิบำล จะมีเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้ำงหรือ
ตัวแทนผู้รับจ้ำงโดยผ่ำนผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเท่ำนั้น
๔.๖ วิศวกรโครงสร้ำง มีอำนำจสั่งรื้อทำใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมงำนที่ผู้รับจ้ำงได้ทำไปแล้วแต่ไม่ถูกต้องตำม
แบบหรือตำมหลักวิชำกำร หรือไม่ได้คุณภำพอันอำจกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้ำง โดยคำสั่ง
นั้นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
๔.๗ ตรวจสอบวัสดุก่อสร้ำงที่ผู้รับจ้ำงจะนำมำใช้ในกำรก่อสร้ำง
ข้อ ๕. หน้ำที่ของผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง
๕.๑ เป็นผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิและหน้ำที่ในกำรให้คำปรึกษำทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ควบคุมและสั่งกำร
เกี่ยวกับงำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบแปลนก่อสร้ำงมีสิทธิเห็นชอบอนุมัติแบบ SHOP DRAWINGS ที่ผู้รับจ้ำง
จัดทำ ก่อนที่จะลงมือดำเนินกำร โดยผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงจะพิจำรณำอนุมัติภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗ วัน ยกเว้น SHOP
DRAWINGS ที่เปลี่ยนแปลงขัดแย้งกับแบบแปลนก่อสร้ำง ให้ปฏิบัติตำมข้อที่ ๙.๒
๕.๒ มีอำนำจและสิทธิสั่งหยุดงำนก่อสร้ำงได้เป็นลำยลักษณ์อักษรและวำจำในทันที เมื่อเห็นว่ำงำนที่ผู้รับจ้ำง
ปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตำมแบบแปลนและรำยกำรละเอียดประกอบแบบ
๕.๓ มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรสั่งรื้อทำใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงำนที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภำพฝีมือ
ตำมต้องกำร หรือใช้วัสดุ หรือกระทำไม่ถูกต้องตำมแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ โดยคำสั่งเป็นลำยลักษณ์
อักษรถึงผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขงำนนั้นภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๕.๔ เป็นผู้ตรวจและพิจำรณำอนุมัติกำรชำระค่ำจ้ำงงวดตำมปริมำณงำนที่ได้ปฏิบัติจริง
๕.๕ เป็นผู้กำกับดูแลให้ผู้รับจ้ำงจัดหำคนงำน หรือแรงงำนก่อสร้ำงที่ถูกต้องตำมกฎหมำยกำหนด
๕.๖ หำกเห็นว่ำคนงำนหรือหัวหน้ำคนงำนของผู้รับจ้ำง หรือผู้ทำงำนให้ผู้รับจ้ำงคนหนึ่งคนใดในโครงกำรนี้
มีควำมประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น ดื่มสุรำในเวลำทำงำน หรือเสพยำเสพติด เล่นกำรพนัน หรือเกเร หรือฝ่ำฝืน
คำแนะนำและคำสั่ง หรือฝีมือช่ำงไม่ได้ดีตำมมำตรฐำน มีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงทำกำรเปลี่ยนคนงำน
หรือหัวหน้ำคนงำนผู้นั้น โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำคนใหม่มำแทนภำยใน ๗ วัน สำหรับคนงำน และภำยใน ๑๕ วัน
สำหรับหัวหน้ำคนงำน ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมและปฏิบัติตำม
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ข้อ ๖. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง
๖.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติและดำเนินกำรก่อสร้ำงนี้ให้ถูกต้องตำมหนังสือสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงนี้ เพื่อให้งำน
ก่อสร้ำงนี้สำเร็จลุล่วงตำมควำมมุ่งหมำยของผู้ว่ำจ้ำงด้วยฝีมือประณีตเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่ำจ้ำงและถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
๖.๒ เมื่อได้รับภำระตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงแล้วผู้รับจ้ำงจะปฏิบัติให้ถูกต้อง หำกฝ่ำฝืนและผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิก
สัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวง
๖.๓ ในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ ผู้รับจ้ำงจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงแต่ผู้เดียว กำรติดต่อทุกชนิดกับผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะติดต่อเป็นลำยลักษณ์
ผ่ำนผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเท่ำนั้น
๖.๔ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดวำงผังกำรก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมแบบแปลน หำกมีกำรวำงผัง
ผิดพลำดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย และจะต้องบำรุงรักษำหลักฐำน แนวหมุด เครื่องหมำยต่ำง ๆ ที่
ใช้ในกำรวำงผังให้คงสภำพเรียบร้อยอยู่เสมอ
๖.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพดีตรงตำมรำยกำรก่อสร้ำงและแบบแปลนก่อสร้ำงและ
รำยกำรละเอียดประกอบแบบมำใช้ในกำรก่อสร้ำง
๖.๖ หำกมีกำรทำงำนล่วงเวลำ (ก่อน ๘.๐๐ น. และหลัง ๑๗.๐๐ น. ในวันจันทร์-เสำร์ วันอำทิตย์ทั้งวัน
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) ผู้รับจ้ำงจะต้องชำระค่ำทำงำนล่วงเวลำต่อผู้ควบคุมงำนตำมอัตรำชั่วโมงละ ๖๕๐.๐๐
บำท (หกร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) สำหรับวิศวกร และ อัตรำชั่วโมงละ ๔๕๐.๐๐ บำท (สี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) สำหรับช่ำง
เทคนิค
ลักษณะงำนล่วงเวลำที่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงำนล่วงเวลำมี ๔ งำน ดังต่อไปนี้
๑. งำนคอนกรีตโครงสร้ำง
๒. งำนยกโครงสร้ำงขนำดใหญ่โดยใช้เครื่องทุ่นแรง
๓. งำนทดสอบและตรวจสอบทุกชนิด
๔. งำนส่งมอบตรวจรับงำน
นอกเหนือจำกงำน ๔ งำนดังกล่ำวนี้ ผู้รับเหมำสำมำรถดำเนินงำนได้โดยไม่มีผู้ควบคุมงำน แต่จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน
๖.๗ ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอำนำจเป็นผู้แทนประจำสถำนที่ก่อสร้ำง ตลอดระยะเวลำที่ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง คำแนะนำใดๆ ก็ตำมที่สถำปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงได้ให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้ำง จะต้องถือ
ว่ำเป็นคำแนะนำโดยตรงของผู้ว่ำจ้ำงที่ให้แก่ผู้รับจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะไม่เปลี่ยนผู้แทนของผู้รับจ้ำงก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง
๖.๘ ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตั้งผู้มีคุณวุฒิตำมกฎหมำยควบคุมกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมในสำขำต่ำงๆ ของ
งำนตำมจำนวนที่ผู้ว่ำจ้ำงจะเห็นสมควรโดยจะต้องทำหนังสือแต่งตั้ งแสดงประวัติกำรทำงำนพร้อมรูปถ่ำยยื่นต่อผู้
แทนผู้ว่ำจ้ำง
๖.๙ ผู้รับจ้ำงต้องเสนอชื่อวิศวกรและสถำปนิกผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงและยื่นเสนอ
เอกสำรกำรเป็นผู้ควบคุมงำนเสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
๖.๑๐ ผู้รับจ้ำงจะดำเนินกำรก่อสร้ำงใด ๆ ในข้อ ๖.๖ มิได้ หำกไม่มีผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงอยู่ ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
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๖.๑๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงรำยอื่น ๆ (ถ้ำมีงำนส่วนที่เกี่ยวพันกัน )
อำทิเช่น งำนเทคอนกรีต หำกมีงำนส่วนใดที่ต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้ำงรำยอื่น ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตำมให้
ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับผู้รับจ้ำงนั้น ในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จ *ะเทคอนกรีต เป็นต้น จะ
อ้ำงว่ำเป็นงำนคนละส่วนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้ำงนั้น ๆ มิได้ปฏิบัติหน้ำที่ของตนให้เป็นที่เรียบร้อยทำให้เกิดผลเสียหำย
ภำยหลัง และผู้รับจ้ำงพิสูจน์ได้ว่ำตนได้ติดตำมประสำนงำนด้วยดีแล้ว ทั้งนี้เหล็กเสริมพิเศษที่จะต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจำก
กำรฝังวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้ำงรำยอื่น ๆ เป็นควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น
ข้อ ๗. หลักกำรและเงื่อนไขกำรชำระค่ำตอบแทน
กำรชำระค่ำตอบแทน เพื่อเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำงจะมีกำรชำระเงิน ดังต่อไปนี้
๗.๑ ชำระเงินตำมผลงำนที่ทำขึ้นในแต่ละเดือน ตำมหลักกำรและวิธีกำรในหัวข้อที่ ๘ ว่ำด้วยวิธีกำรจ่ำย
ชำระงวดเงิน
ข้อ ๘. วิธีกำรจ่ำยชำระงวดเงิน
จำกหลักกำรและเงื่อนไขกำรชำระค่ำตอบแทนตำมข้อ ๗. สำมำรถแยกรำยละเอียดในหัวข้อ ๗. เป็น
รำยละเอียดดังวิธีกำรเบิกเงิน ดังต่อไปนี้
๘.๑ เมื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จแต่ละเดือน ผู้รับจ้ำงต้องยื่นหนังสือขอเบิกค่ำจ้ำง สำหรับงำนที่ได้ทำ
สำเร็จแต่ละงวด ประกอบด้วยรำยละเอียดงำนตำมสัญญำจำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งแผนกำรทำงำนระบบ C.P.M. หรือ
FLOW CHART DIAGRAM และสรุปเวลำกำรต่ออำยุสัญญำ (หำกมี) ตำมสัญญำนี้ พร้อมภำพถ่ำยของผลงำนที่ขอ
เบิกค่ำจ้ำง ยื่นต่อผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง และให้ผู้บริหำรกำรก่อสร้ำงทำกำรตรวจรับงำนที่ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน
๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงยื่นหนังสือขอเบิกค่ำจ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงจะชำระเงินค่ำงวดให้แก่ผู้รับจ้ำงภำยใน ๑๕ วัน นับ
จำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงทำกำรตรวจรับงำนงวดนั้นเรียบร้อยแล้ว หำกภำยใน ๑๕ วัน ผู้รับจ้ำงไม่ได้รับ
หนังสือโต้แย้งจำกผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ให้ถือว่ำเป็นกำรรับงำนโดยปริยำย
๘.๒ หำกตำมข้อ ๘.๑ เมื่อผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง หรือผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง เห็นว่ำหนังสือขอเบิกค่ำจ้ำง
ไม่ตรงกับผลงำนที่ปรำกฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสำรคืนแก่ผู้รับจ้ำงภำยใน ๗ วัน และให้ผู้รับจ้ำงทำงำนให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้รับจ้ำงส่งหนังสือขอเบิกเงินค่ำจ้ำงใหม่ แล้วย้อนวิธีกำรกลับไปข้อ ๘.๑
๘.๓ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิจะระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ำยเงินค่ำงวดกำรก่อสร้ำงเมื่อพบว่ำ
๘.๓.๑ ผู้รับจ้ำงไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหำยหรือบกพร่องตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงตรวจรับ
มอบงำนตรวจพบ
๘.๓.๒ เมื่อลูกจ้ำงในโครงกำรนี้ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อกรมแรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำน เพื่อ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำจ้ำง ค่ำชดเชยใดๆ จำกผู้รับจ้ำง และกำรเรียกร้องดังกล่ำวนั้นทำให้ผู้ว่ำจ้ำงจะต้อ งรับผิดชอบ
ตำมกฎหมำยแล้วนั้น โดยผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนเพื่อชำระแก่ลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงเหล่ำนั้น โดย
ผู้รับจ้ำงจะไม่โต้แย้งทั้งสิ้น
๘.๓.๓ หำกผู้รับจ้ำงไม่กระทำกำร หรือกระทำกำรผิดตำมสัญญำนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งทำงผู้ว่ำจ้ำงหรือ
ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งให้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วก่อนหน้ำ ๗ วัน
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๘.๔ ภำยหลังกำรตรวจรับงำนแต่ละงวดแล้ว ผู้รับจ้ำงยังต้องรับผิดชอบคุณภำพของงำนต่อไป ผู้ว่ำจ้ำงมี
สิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ำยเงินค่ำงวดต่อไป หำกตรวจพบว่ำมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นภำยหลังในผลงำนที่ตรวจรับ
แล้วในงวดก่อนหน้ำนี้และผู้รับจ้ำงเพิกเฉยที่จะทำกำรซ่อมแซมให้เสร็จทันก่อนมีกำรเบิกเงินงวดที่ทำกำรเบิกต่อไป
๘.๕ ในกำรเบิกเงินแต่ละงวดงำน เมือ่ สรุปจำนวนเงินของผลงำนที่ปรำกฏแล้วให้คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ำย
ชำระจริง โดยหักลบเงินบำงส่วน ดังนี้
๘.๕.๑ กำรรับประกันผลงำน (RETENTION) เพื่อค้ำประกันผลงำนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงวดนั้น
(จำนวนเงินก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และจะคืนให้ตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมข้อ ๑๗.๒
๘.๖ ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ต้องเสียภำษีตำมจำนวนเงินค่ำจ้ำงเหมำทั้งหมดที่ได้รับ และให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
บังคับของทำงรำชกำร
ข้อ ๙. ปัญหำและวิธีกำรดำเนินกำรทำงเทคนิค
๙.๑ ปัญหำขัดข้องหรือข้อขัดแย้งใดๆ ซึ่งอำจจะมีขึ้นในแบบแปลนก่อสร้ำงหรือข้อกำหนดประกอบแบบหรือ
จำกเหตุใดๆ ผู้รับจ้ำงจะได้รับกำรตัดสินชี้แจงจำกผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินงำนก่อสร้ำงใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ปัญหำนั้นๆ
๙.๒ ปัญหำทำงเทคนิคเกี่ยวข้องกับแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ หรือจำกเหตุใดๆ ผู้รับจ้ำง
จะต้องทำ SHOP DRAWINGS ล่วงหน้ำของงำนที่จะปฏิบัติให้ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงนำเสนอต่อผู้ออกแบบเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติล่วงหน้ำไม่เกิน ๑๐ วัน ก่อนที่จะลงมือดำเนินกำร
๙.๓ ผู้รับจ้ำงจะดำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ หำกกำรก่อสร้ำงในส่วนนั้นจำเป็นต้องมี SHOP
DRAWINGS ที่ทำงผู้รับจ้ำงเห็นควร หรือถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำงที่ ดี หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงให้มีและได้อนุมัติแล้ว โดย
SHOP DRAWINGS นี้จะต้องจัดส่งให้ทำงผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ๕ ชุด เพื่อตรวจอนุมัติ เมื่อตรวจอนุมัติแล้วจะส่งคืนผู้รับจ้ำง
๑ ชุด
แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบและอนุมัติ SHOP DRAWINGS แล้ว ก็มิได้
หมำยควำมว่ำผู้รับจ้ำงได้รับกำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงส่วนนั้น ๆ ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบกำร
ก่อสร้ำงในส่วนนั้นๆ ในกรณีที่มีปัญหำจะต้องรับผิดชอบในกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์
๙.๔ หำกผู้รับจ้ำงต้องกำรแบบขยำยรำยละเอียดและเป็นส่วนขยำยที่จำเป็น ผู้รับจ้ำงจะต้องทำเป็นหนังสือ
ถึงผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ติดต่อประสำนงำนกับสถำปนิก วิศวกรโครงสร้ำง วิศวกรไฟฟ้ำ วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกร
สุขำภิบำลก่อนหน้ำงำนก่อสร้ำงนั้นๆ จะดำเนินกำรไม่เกิน ๑๐ วัน เพื่อผู้ออกแบบแต่ละสำขำจะได้ จัดทำรำยละเอียด
ส่วนขยำยที่จำเป็นทันกำหนดตำมแผนงำนก่อสร้ำง
๙.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรทำงำน กำรเสียเวลำปฏิบัติงำนเนื่องจำกกรณี
ใดๆ ก็ตำม ผู้รับจ้ำงจะนำมำเป็นข้ออ้ำงเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นควำมผิดพลำดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง
๙.๖ สำหรับกำรปฏิบัติงำนในส่วนย่อยที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลงำนก่อสร้ำงที่ดี ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำถึงแม้ว่ำ
รำยละเอียดนั้นจะไม่ได้บ่งในแบบแปลนหรือข้อกำหนดประกอบแบบก็ตำม โดยไม่เรียกร้องรำคำเพิ่มเติม หำกกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนย่อยที่ไม่เป็นสำระสำคัญ
๙.๗ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำแผนกำรทำงำนระบบ C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือ FLOW
CHART DIAGRAM ตลอดเวลำกำรทำงำน และมีกำรปรับปรุงก่อนมีกำรส่งงวดงำนทุกครั้ง และนอกเหนือจำก
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แผนกำรทำงำนระบบ C.P.M. ตลอดทั้งโครงกำรแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำแผนกำรทำงำนประจำเดือน แสดงขั้นตอน
กำรทำงำนโดยละเอียด ตลอดช่วงเดือนแต่ละเดือนประกอบอีกต่ำงหำก ซึ่งอำจจะใช้ระบบ BAR CHART ได้
๙.๘ ก่อนที่จะทำกำรเทคอนกรีตหรืองำนอื่นที่จำเป็นทำงด้ำนโครงสร้ำงหรือวิศวกรรมระบบ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
แจ้งกำหนดกำรให้ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนดำเนินงำน
เมื่อได้แจ้งกำหนดกำรเทคอนกรีตหรืองำนอื่นดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว หำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงไม่มำตรวจสอบตำมกำหนดกำร
ให้ผู้รับจ้ำงทำกำรเทคอนกรีตไปได้
๙.๙ ในกรณีทผี่ ู้รับจ้ำงจะทำงำนล่วงเวลำหรือทำงำนกลำงคืนทุกชนิด จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงจะได้อยู่ควบคุมงำนได้
๙.๑๐ ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของงำนเป็นรำยเดือน โดยสรุปกำรดำเนินงำน ปริมำณของ
งำน ลักษณะดินฟ้ำอำกำศ จำนวนแรงงำนและเครื่องมือแต่ละประเภท พร้อมรูปถ่ำย เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงภำยใน ๑๕ วัน
ของเดือนถัดไป จำนวน ๕ ชุด
ข้อ ๑๐. คุณภำพของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ กำรติดตั้ง และกำรทดสอบ
๑๐.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องนำตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่ำงที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำงส่งให้ผู้บริหำรกำรก่อสร้ำงเพื่อ
นำเสนอต่อสถำปนิกและวิศวกรตรวจพิจำรณำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือนำมำใช้ในกำร
ก่อสร้ำงหรือติดตั้งทุกครั้ง
๑๐.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องติดต่อสั่งจองหรือมัดจำวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทุกชนิดกับ
ตัวแทนค้ำวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อประกันว่ำจะมีวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงำนให้
ลุล่วงไปตำมแผนกำหนดงำน (WORKING SCHEDULE) กำรล่ำช้ำของผู้ขำยวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงนั้น ผู้รับจ้ำงจะถือว่ำเป็นข้ออ้ำงเพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ หรือยืดเวลำก่อสร้ำงไม่ได้
๑๐.๓ วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภำพดีจำกโรงงำนตำมที่ระบุในแบบ
แปลนและข้อกำหนดประกอบแบบ และ/หรือตำมควำมเห็นของผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเป็นชอบอนุมัติจึงจะนำมำใช้ในกำร
ก่อสร้ำงหรือติดตั้งได้ แต่กำรอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงพ้นจำกควำมรับผิดชอบ เมื่อปรำกฏภำยหลังว่ำวัสดุ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่ำนั้นมิได้มำจำกโรงงำนผู้ผลิตที่ผู้รับจ้ำงเคยอ้ำงอิงถึง และ/หรือคุณภำพไม่ดีพอ
๑๐.๔ ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะสั่งให้มีกำรนำตัวอย่ำงเพื่อนำไปทดลองในห้องทดลอง ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ทดลองผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระแต่เพียงผู้เดียว ถ้ำกำรทดลองนั้นเป็นกำรทดลองคอนกรีต หรือกำร
ทดลองวัสดุอื่นใดที่ปฏิบัติกันเป็นมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงอำคำรของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
๑๐.๕ งำนส่วนใดที่จำเป็นต้องมีกำรตรวจพิจำรณำ หรือทดสอบก่อนจึงจะอนุมัติให้ดำเนินกำรต่อไปได้ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด หำกมีส่วนใดที่จัดทำไปก่อนโดยมิได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติหรือเห็นชอบจำก
ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ว่ำจ้ำง ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือทุบส่วนนั้นได้ และผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำส่วน
นั้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ และไม่คิดระยะเวลำเพิ่มแต่อย่ำงใด
๑๐.๖ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้งจำเป็นต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ ตำมหลักวิชำกำรและ
แจ้งที่มำอย่ำงชัดเจน
๑๐.๗ เครื่องมือและเครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้ จะต้องมีประสิทธิภำพที่ดีและเหมำะสมกับงำนและปลอดภัย
ที่สุด ให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะเช็ค ตรวจสอบ และโยกย้ำยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่มีประสิทธิภำพ หรือไม่สมควร
ออกจำกสถำนที่ก่อสร้ำงแล้วจัดอุปกรณ์ที่เหมำะสมมำแทน
บริษัท ..................... จำกัด
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๑๐.๘ หำกปรำกฏว่ำ ผู้รับจ้ำงได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพต่ำกว่ำหรือผิดจำกมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในแบบ
แปลนก่อสร้ำงและข้อกำหนดประกอบแบบหรือผิดจำกที่ได้รับอนุมัติ และติดตั้งไปแล้วทั้งหมดหรือบำงส่วน ผู้ว่ำจ้ำง
สงวนสิทธิ์ที่จะสั่งทำใหม่หรือแก้ไข จนเป็นที่พอใจและมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยได้ หรือหำกผู้ว่ำจ้ำงจะยอมรับเอำผลงำน
นั้นผู้รับจ้ำงยินยอมให้หักเงินชดเชยควำมเสียหำยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด กำรล่ำช้ำเพรำะเหตุนี้ผู้รับจ้ำงถือเป็นข้ออ้ำง
ในกำรต่อระยะเวลำของสัญญำไม่ได้
ข้อ ๑๑. ผู้รับจ้ำงช่วง
หำกผู้รับจ้ำงจะให้มีกำรรับจ้ำงช่วงจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๑.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยชื่อผู้รับจ้ำงช่วงตำมคำจำกัดควำมในข้อ ๑.๑๓ ในงำนก่อสร้ำงส่วนหนึ่งส่วน
ใดของอำคำรแก่ผู้ว่ำจ้ำง ก่อนจะเริ่มลงมือปฏิบัติกำรก่อสร้ำง ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ผู้รับ
จ้ำงช่วงรำยใดเข้ำมำดำเนินกำรก่อสร้ำง ในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงช่วงเข้ำทำงำนนั้น หำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นว่ำ
ไร้ควำมสำมำรถที่ปฏิบัติงำนฝีมือช่ำงที่ดีแล้ว เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องบอกเลิกสัญญำ
ผู้รับจ้ำงช่วงรำยนั้น และจัดหำผู้รับจ้ำงช่วงรำยใหม่มำแทน ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๑๑.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและผลงำนของผู้รับจ้ำงช่วง และอยู่ภำยใต้หนังสือสัญญำก่อสร้ำง
นี้เสมือนผู้รับจ้ำงเป็นผู้ปฏิบัติเอง
๑๑.๓ ผู้รับจ้ำงยินยอมรับผิดชอบควำมเสียหำยใด ๆ จำกกำรทิ้งงำนของผู้รับจ้ำงช่วงแต่ผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิ
ที่ผู้ว่ำจ้ำงจะเรียกร้องเอำจำกผู้รับจ้ำงช่วงด้วย
๑๑.๔ ผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำงช่วง จะต้องให้ควำมสะดวกและร่วมมือแก่สถำปนิก วิศวกรโครงสร้ำง วิศวกร
ไฟฟ้ำ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขำภิบำล หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงในกำรจัดปรับและเร่งรัดแผนงำนและกำรปฏิบัติงำน
ดำเนินงำนกำรก่อสร้ำงนี้ให้สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย
๑๑.๕ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ที่ผู้รับจ้ำงมีอยู่ต่อผู้ว่ำจ้ำงนั้น ผู้รับจ้ำงช่วงจะต้องรับไว้และ
ปฏิบัติตำมด้วยทั้งสิ้น
๑๑.๖ ผู้รับจ้ำงตกลงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและผลงำนของผู้รับจ้ำงช่วงตลอดจน
ผูกพันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ และเวลำในกำรดำเนินงำนที่มีระหว่ำงผู้ รับจ้ำงกับผู้รับจ้ำงช่วง และให้ควำม
เห็นชอบในกำรคัดเลือกผู้รับจ้ำงช่วงของงำนต่ำง ๆ ก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะทำสัญญำจ้ำงกับผู้รับจ้ำงช่วง ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อ
ผูกพันและรับผิดชอบในกำรประกอบอำชีพตำมกฎหมำยและตรงกับควำมมุ่งหมำยของสัญญำนี้
๑๑.๗ ผู้รับจ้ำงช่วงจะขำยงำนหรือทำสัญญำช่วงงำนส่วนที่ได้มำให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นไม่ได้
๑๑.๘ แม้ว่ำผู้รับจ้ำงจะได้ทำสัญญำจ้ำงช่วงงำนส่วนหนึ่งส่วนใดกับผู้รับจ้ำงช่วงไปก็ดี ผู้รับจ้ำงก็ยังมีภำระ
และควำมรับผิดชอบต่องำนส่วนที่มีกำรอนุมัติให้จ้ำงช่วงเสมือนหนึ่งผู้รับจ้ำงเป็นผู้ปฏิบัติงำนเอง
ข้อ ๑๒. กฎหมำยและกำรติดต่อรำชกำร
๑๒.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสถำปนิก และ วิศวกรโยธำผู้มีคุณวุฒิรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงตำม
กฎหมำย
๑๒.๒ ในขั้นตอนขอใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมในกำรปลูกสร้ำงอำคำรจำกกำรเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้จัดทำให้
๑๒.๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎกระทรวงและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อ
บริษัท ..................... จำกัด
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สร้ำงอำคำรนี้
ข้อ ๑๓. ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยแก่สำธำรณสมบัติ อำคำรข้ำงเคียง และกำรป้องกันภัย
๑๓.๑ ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยแก่สำธำรณสมบัติ เช่น ถนนสำยใหญ่ หรือตรอกซอยข้ำงเคียง อัน
เนื่องมำจำกผลและวิธีดำเนินกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงตำมสัญญำนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบจัด
ซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยทันที
๑๓.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ำสำธำรณะเป็นครั้งครำว ตำมคำสั่งของผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเพื่อ
ไม่ให้ท่อระบำยน้ำอุดตันเนื่องจำกกำรก่อสร้ำงนี้
๑๓.๓ ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องติดต่อและให้ควำมร่วมมือ ในกำรจัดกำรจรำจรรอบบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำง ใน
ระหว่ำงปฏิบัติงำนดำเนินกำรก่อสร้ำงให้ติดขัดน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นได้
๑๓.๔ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบควำมสกปรกที่เกิดแก่ท้องถนนและลำคลอง อันเนื่องจำกกำรก่อสร้ำง กำร
ขนดินหรือวัสดุเพื่อกำรก่อสร้ำงนี้
๑๓.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับอำคำร และบุคคลผู้อยู่ข้ำงเคียง อันเนื่องจำก
งำนของผู้รับจ้ำง
๑๓.๖ หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ ๑๓.๑ ถึง ๑๓.๕ และผู้รับจ้ำงมิได้กระทำกำรแก้ไขหรือซ่อมแซมภำยใน
เวลำอันควรตำมที่ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงกำหนดให้เป็นครำวไป ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิส่งบุคคลและเครื่องมือไปเพื่อซ่อมแซมแก้ ไข
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นนั้นเอง และหักเงินจำกค่ำงวดของผู้รับจ้ำงโดยทันที
๑๓.๗ ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะดำเนินกำรก่อสร้ำง ถ้ำมีก็ให้มีน้อยที่สุดเท่ำที่จำเป็น
เท่ำนั้น หำกมีกำรร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจำกกำรก่อสร้ำง อันเป็นที่เดือนร้อนรำคำญของประชำชน ผู้รับ
จ้ำงจะต้องรับผิดชอบระงับเหตุประนอมควำมให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและจะไม่ให้ผู้ว่ำจ้ำงรับผิดชอบแต่อย่ำงใด
๑๓.๘ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำคนยำมรักษำควำมปลอดภัยในเวลำกลำงวันและกลำงคืน เพื่อป้องกันกำรโจร
กรรมวัสดุและเครื่องมือกำรก่อสร้ำง หำกเกิดของหำยหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะติดต่อแจ้งควำม
เป็นเจ้ำทุกข์เอง และจะนำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรต่อเวลำสัญญำก่อสร้ำงไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน
พอสมควร
๑๓.๙ ผู้รับจ้ำงต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ป้องกันเพลิงไหม้
๑๓.๑๐ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงสิ่งจำเป็นเพื่อควำมปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำง
รวมทั้งกำรป้องกันมิให้ประชำชนที่สัญจรไปมำได้รับอันตรำยรอบบริเวณจำกกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำง หำกมีอุบัติเหตุ
ใด ๆ เกิดแก่คนงำนหรือประชำชนเนื่องจำกงำนก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
ตำมแต่จะตกลงประนอมควำมกัน โดยผู้รับจ้ำงจะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่ำจ้ำงตกเป็นจำเลยด้วย หำก
ผู้ว่ำจ้ำงต้องตกเป็นผู้รับผิดตำมคำพิพำกษำ ผู้รับจ้ำงยินยอมชดใช้ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงทั้งสิ้น
๑๓.๑๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำประกันภัยและอุบัติเหตุในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงนี้ในลักษณะกำรประกันเต็ม
มูลค่ำโครงกำร (ALL RISK) เพื่อสวัสดิภำพของคนงำนและอุบัติเหตุแก่ทรัพย์สินที่อำจเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลำกำร
ทำกำรก่อสร้ำงนี้
๑๓.๑๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลและควบคุมคนงำนก่อสร้ำงทั้งที่เป็น ของผู้รับจ้ำงเอง และจำกที่ผู้รับจ้ำงจ้ำงมำ
จำกภำยนอก ให้งดเว้นจำกกำรสูบบุหรี่ ยำเสพติด และงดเว้นจำกสุรำ เครื่องดื่มของมึนเมำต่ำง ๆ ตลอดจนไม่ส่ง
เสียงดัง ภำยในบริเวณก่อสร้ำง และภำยในบริเวณศูนย์วิปัสสนำยุวพุทธฯ เขมรังสี จ. พระนครศรีอยุธยำ (ศูนย์ ๔)
บริษัท ..................... จำกัด
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ข้อ ๑๔. ระบบสำธำรณูปโภคและควำมสะอำดเรียบร้อยในขณะก่อสร้ำง
๑๔.๑ ผู้รับจ้ำงจะจัดหำไฟฟ้ำชั่วครำว ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และโทรศัพท์ชั่วครำว เพื่อใช้ในกำร
ก่อสร้ำง โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
๑๔.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำโรงเก็บของชั่วครำวและได้รับควำมเห็นชอบอนุมัติจำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงก่อน ถ้ำ
เกิดควำมเสียหำยผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่ำเสียหำยนั้น
๑๔.๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำที่ทำกำรให้แก่ผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงและหรือผู้บริหำรควบคุมงำน อยู่ใกล้บริเวณที่
ก่อสร้ำง ล็อค และปิด-เปิดด้วยกุญแจลูกบิดและกุญแจสำยยู ภำยในสำนักงำนประกอบด้วยโต๊ะทำงำน เก้ำอี้ ที่เก็บ
แบบ และโต๊ะดูแบบก่อสร้ำง กระดำนดำ ไฟฟ้ำแสงสว่ำง โทรศัพท์ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงหน้ำ และห้องประชุมจุคนไม่
น้อยกว่ำ ๑๕ คน และมีระบบป้องกันฝุ่นละอองที่ดี ซึ่งจะต้องติดตั้งระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศหรือวิธีกำร
อื่นตำมสมควรและทั้งนี้ที่ทำกำรนี้จะต้องแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกที่ทำกำรของผู้รับจ้ำงเอง
๑๔.๔ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดห้องส้วมคนงำนและเจ้ำหน้ำที่ให้พอเพียง โดยต้องจัดแยกเป็นสัดส่วนระหว่ำง
คนงำนและผู้ควบคุมงำนและต้องรักษำควำมสะอำดให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะ
๑๔.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดระบบระบำยน้ำที่ดีสำหรับสถำนที่ก่อสร้ำง โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้แทนผู้
ว่ำจ้ำง ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
๑๔.๖ ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลและเก็บกวำดรักษำควำมสะอำดสถำนที่อยู่สม่ำเสมอ ไม่ให้สกปรกในระหว่ำงเวลำ
ก่อสร้ำง และหำกผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำสถำนที่รกสกปรกและออกคำสั่งให้ทำควำมสะอำด ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบปฏิบัติ
ทันที
๑๔.๗ เมื่อกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำรแล้วเสร็จ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำควำมสะอำดอำคำรและบริเวณโดยรอบ ขน
ย้ำยเครื่องมือและวัสดุกำรก่อสร้ำงที่เหลือออกจำกบริเวณ ผลงำนที่ทำเสร็จแล้วจะต้องอยู่ในสภำพที่ดีและสะอำด
ก่อนจะส่งรับมอบงำนเสร็จ
๑๔.๘ ดินและวัสดุทั่วไปที่ขุดได้จำกกำรทำฐำนรำก ผู้รับจ้ำงจะต้องขนออกไปจำกสถำนที่ก่อสร้ำง เหลือไว้
เท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น และในส่วนที่เหลือไว้นั้นจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำอื่นใดตำมมำได้
๑๔.๙ สมบัติอันเป็นโบรำณวัตถุหรือวัตถุมีค่ำอื่น ๆ ที่ขุดได้จำกสถำนที่นี้เป็นของผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้อง
แจ้งผู้ว่ำจ้ำงทันทีเมื่อทำกำรขุดพบ และรักษำทำควำมสะอำดแล้วรีบส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงโดยไม่ชักช้ำ
๑๔.๑๐ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสร้ำงรั้วชั่วครำวรอบบริเวณก่อสร้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้กำหนดแนวรั้วชั่วครำว
ให้ รั้วชั่วครำวจะต้องทำกำรก่อสร้ำงด้วยโครงไม้ให้แข็งแรงมั่นคง บุด้วยแผ่นสังกะสีสูงประมำณ ๒.๔๐ เมตร มีประตู
ปิด–เปิด ควบคุมได้ วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่เรียบร้อย และจะต้องบำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดีตลอดเวลำ
โครงกำร หรือในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงมีกำรจัดทำรั้วไว้แล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลและบำรุงรักษำรั้วดังกล่ำวให้อยู่สภำพที่ดี
ตลอดเวลำโครงกำรเช่นกัน
ข้อ ๑๕. งำนลด หรือเพิ่มเติม กำรเปลี่ยนแปลงวัสดุและกำรตัดงำนบำงส่วน
๑๕.๑ ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำงบำงส่วนในเวลำใดๆ ก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะได้
เริ่มงำนก่อสร้ำงส่วนนั้น และยังมิได้สั่งซื้อวัสดุที่จะใช้กับงำนก่อสร้ำงส่วนที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงนั้น หำกกำร
เปลี่ยนแปลงแบบดังกล่ำวทำให้ปริมำณวัสดุและ/หรือแรงงำนเพิ่มขึ้น หรือลดลงจำกขอบเขตของงำนที่ระบุไว้ใน
สัญญำก่อสร้ำง ให้ยึดถือรำคำต่อหน่วยที่ผู้รับจ้ำงได้เสนอไว้ในบัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำต่อหน่วย (BILL OF
QUANTITIES AND BREAKDOWN UNIT PRICES) แล้วผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงทำกำรตกลงกันเป็นลำยลักษณ์อักษร
บริษัท ..................... จำกัด
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๑๕.๒ ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ซื้อหรือจัดหำวัสดุบำงรำยกำรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยผู้รับจ้ำงยินยอมหัก
ลดรำคำค่ำวัสดุส่วนที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำเองให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงตำมตำรำงรำคำที่ผู้รับจ้ำงได้เสนอไว้ ทั้งนี้ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องแจ้ง
รำยกำรที่ต้องกำรซื้อหรือจัดหำเองให้ผู้รับจ้ำงทรำบ ก่อนที่ผู้รับจ้ำงจะได้ดำเนินกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็น
ทำงกำร
๑๕.๓ ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุบำงรำยกำร จำกที่ระบุไว้ในข้อกำหนดประกอบแบบในเวลำ
ใดๆ ที่ผู้รับจ้ำงยังมิได้เริ่มงำนก่อสร้ำงตำมแบบส่วนที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงนั้น หรือยังมิได้สั่งซื้อวัสดุที่จะใช้สำหรับ
แบบแปลนส่วนนั้นเป็นทำงกำร รำคำวัสดุที่จะนำมำเปลี่ยนให้ถือเอำรำคำจริงที่จัดหำได้คิดหักลบต่อหน่วยกับรำคำ
วัสดุที่กำหนดในตำมบัญชีรำคำที่ผู้รับจ้ำงได้เสนอไว้แต่เดิม ปริมำณที่เกินจำกเดิมผู้ว่ำจ้ำงจะชดใช้ให้แก่ผู้รับจ้ำง ส่วน
ที่ลดลงผู้รับจ้ำงต้องคิดลดให้ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนรำคำค่ำแรงต่อหน่วยให้คงไว้ตำมเดิม ทั้งนี้ประเภทของวัสดุที่เปลี่ยนแปลง
จะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดไว้แต่เดิม ตำมควำมเห็นชอบของสถำปนิก วิศวกรโครงสร้ำง และ/หรือ
ผู้ว่ำจ้ำง
๑๕.๔ ในกรณีผู้รับจ้ำงไม่ลงมือปฏิบัติงำนส่วนหนึ่งส่วนใดภำยในกำหนดเวลำ หรือได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรจำกผู้ว่ำจ้ำงให้ปฏิบัติงำนส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วชักช้ำ ไม่ปฏิบัติในกำหนดเวลำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่ำจ้ำง
มีสิทธิตัดงำนส่วนนั้ นให้ผู้รับจ้ำงรำยอื่นทำแทน และผู้รับจ้ำงยินยอมชดใช้ค่ำจ้ำงทั้งหมดของงำนส่วนนั้นโดยให้หัก
จำกเงินค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงชำระอยู่กับผู้ว่ำจ้ำง
๑๕.๕ หำกเกิดเหตุตำมข้อ ๑๕.๑ ถึง ๑๕.๔ แล้วต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรำคำ และ/
หรือระยะเวลำกำรทำงำนแล้ว ให้ทั้งผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงทำสัญญำหรือจดหมำยคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำยลักษณ์
อักษร
ข้อ ๑๖. กำรต่ออำยุสัญญำ กำรปรับ กำรเลิกสัญญำ และกำรเรียกค่ำเสียหำย
๑๖.๑ หำกมีเหตุกำรณ์ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงอำจจะร้องขอกำรขยำยหรือต่ออำยุสัญญำได้
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นหนังสือ
๑๖.๑.๑ เพรำะเกิดจำกเหตุสุดวิสัยตำมที่กล่ำวในข้อ ๑.๙.๓ แต่มิได้หมำยควำมรวมถึงภัยอันเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงภำวะทำงเศรษฐกิจหรือกำรเมือง
๑๖.๑.๒ เพรำะเกิดจำกควำมล่ำช้ำ หรือควำมผิดพลำดของผู้รับจ้ำงรำยอื่น ๆ หำกมี และ/หรือ
ผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง และ/หรือ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนตำมสัญญำนี้ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้ง
เหตุผลของกำรล่ำช้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้กำหนดขยำยระยะเวลำออกไปจำก
กำหนดระยะเวลำตำมสัญญำอย่ำงยุติธรรม แต่ผู้รับจ้ำงจะต้องพยำยำมอย่ำงที่สุดเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรล่ำช้ำ
ขึ้นตลอดไป
๑๖.๑.๓ เพรำะเหตุอันเกิดจำกงำนลดหรือเพิ่มเติม กำรเปลี่ยนแปลงวัสดุตำมรำยละเอียดในข้อ ๑๕
๑๖.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงทำงำนล่วงเลยกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำนี้ โดยไม่ได้รับกำรต่ออำยุสัญญำจำก
ผู้ว่ำจ้ำงโดยชอบ ตำมรำยละเอียดในข้อ ๑๖.๑ ผู้รับจ้ำงตกลงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเป็นรำยวันวันละ ๐.๑% (ร้อ ย
ละศูน ย์จุด หนึ่ง ) ของรำคำที่ต กลงว่ำ จ้ำ ง (รำคำก่อ นภำษีมูล ค่ำ เพิ่ม ) แต่ต้อ งไม่ต่ำกว่ำ วัน ละ ............. บำท
(..............................) หรือ ขึ้น อยู่กับ งำนลด/งำนเพิ่ม จนกว่ำงำนก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ และผู้รับจ้ำงตกลงจะ
จ่ำยเงินค่ำควบคุมงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงอีกส่วนหนึ่งต่ำงหำก เพื่อใช้จ่ำยให้ผู้บริหำรกำรก่อสร้ำง ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงได้จ้ำงให้
ควบคุมงำนเป็นรำยวันวันละ ๕,๐๐๐.๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ
บริษัท ..................... จำกัด
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จนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน หรือจนกว่ำจะได้ผู้รับจ้ำงรำยใหม่ และหำกผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำเมื่อใด ผู้ว่ำจ้ำง
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกผู้รับจ้ำงชดใช้ค่ำปรับ ค่ำควบคุมงำน ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำเสียหำย และมีสิทธิริบสิ่งของวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำงำนที่ทำไปแล้วให้ตกเป็นของผู้ว่ำจ้ำงดังระบุไว้ในข้อ ๑๕.๓ โดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
๑๖.๓ ก่อนหรือในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลำย
กรณีเช่นที่จะกล่ำวต่อไปนี้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงนี้ได้ทันที โดยบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร
๑๖.๓.๑ ผู้รับจ้ำงมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลำยหรือมีคำพิพำกษำถึงที่สุดต้องรับโทษ
ทำงคดีอำญำใด ๆ หรือคดีอันเกิดจำกควำมผิดจำกกำรใช้เช็ค
๑๖.๓.๒ ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหำช่ำงฝีมือดีและจำนวนมำกเพียงพอแก่ปริมำณงำนมำดำเนินกำร
ก่อสร้ำงให้เป็นผลดีและก้ำวหน้ำแก่งำนก่อสร้ำงนี้ หรือทำกำรโกง หรือมีพฤติกำรณ์ส่อว่ำจะฉ้อโกงวัสดุ หรือพยำยำม
ที่จะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตำมตัวอย่ำ งหรือตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำจ้ำงและตำมแบบแปลนและข้อกำหนดประกอบ
แบบก่อสร้ำงอำคำรนี้
๑๖.๓.๓ งำนล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๑๖.๓.๔ หยุดงำนก่อสร้ำงติดต่อกันเกินกว่ำ ๓ วัน หรือละทิ้งงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑๖.๓.๕ ไม่ปฏิบัติตำมคำชี้ขำด คำสั่ง หรือคำแนะนำของสถำปนิก วิศวกรโครงสร้ำง และวิศวกร
ระบบ หรือผู้แทนผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งได้กระทำไปตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่งำนก่อสร้ำง
๑๖.๓.๖ ไม่ปฏิบัติ หรือละเมิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงนี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลำยข้อ
๑๖.๓.๗ เมื่อผู้ว่ำจ้ำงเล็งเห็นว่ำ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนเสร็จตำมเวลำสมควร
๑๖.๓.๘ เมื่อผู้รับจ้ำงทำงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนหลักที่ได้จัดส่งให้กับผู้ว่ำจ้ำงตำมข้อ ๙.๗ เกินกว่ำ
๒๐% (ร้อยละยี่สิบ) ของแผนงำนหลักนั้น โดยไม่มีเหตุผลสมควร
๑๖.๔ ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำตำมข้อ ๑๖.๓ ผู้รับจ้ำงยินยอมรับผิดต่อผู้ว่ำจ้ำงทั้งหมดดังต่อไปนี้
๑๖.๔.๑ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงเรียกค่ำเสียหำยจำกควำมเป็นจริง ทั้งที่เสียหำยไปโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้รับจ้ำงผิดสัญญำนี้
๑๖.๔.๒ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้วัสดุตลอดจนอุปกรณ์ต่ำงๆ เครื่องจักรและค่ำงำนที่ได้ก่อสร้ำงและติดตั้ง
ไปแล้วตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่ำจ้ำง โดยไม่ต้องใช้รำคำแก่ผู้รับจ้ำง และโดยไม่มีเงื่อนไขกำรโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๖.๔.๓ ผู้รับจ้ำงยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงต้องว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่
มำทำงำนต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือกำรพิสูจน์ใดๆ
๑๖.๔.๔ ผู้รับจ้ำงตกลงจะให้บุคลำกรของผู้รับจ้ำงออกจำกสถำนที่ก่อสร้ำงทันทีที่ได้รับแจ้งกำรบอก
เลิกสัญญำจำกผู้ว่ำจ้ำง
๑๖.๕ ในกรณีผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจ้ ำงและจะต้องชำระค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงยังจะต้องรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยตำมอัตรำร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปีของค่ำเสียหำยนั้นด้วย
ข้อ ๑๗. กำรค้ำประกันและกำรประกันผลงำน
เพื่อเป็นหลักประกัน ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ ผู้รับจ้ำงตกลงที่จะให้กำรค้ำประกันแก่ผู้ว่ำจ้ำงโดยมอบ
หนังสือค้ำประกันของธนำคำร หรือเช็คของธนำคำร เพื่อค้ำประกันสัญญำและประกันผลงำน ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ หนังสือค้ำประกันสัญญำ (PERFORMANCE BONDS) มูลค่ำร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของรำคำก่อสร้ำงทั้งหมด
(รำคำก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)เป็นจำนวนเงิน ..................... บำท (..............................................) อำยุกำรค้ำประกัน
บริษัท ..................... จำกัด

๑๓/๑๕

ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

เท่ำกับกำหนดในข้อ ๑.๙.๑ ของสัญญำนี้ มอบให้ผู้ว่ำจ้ำงในวันลงนำมในสัญญำฉบับนี้ หำกเมื่อครบกำหนด
ระยะเวลำของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำนี้ กำรก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงตกลงจะจัดหำหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรหรือเช็คของธนำคำรในทำนองเดียวกันอีกฉบับหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ก่อนครบกำหนดอำยุของหนังสือค้ำประกันเดิม ๑๕ (สิบห้ำ) วัน
ทั้งนี้ หำกทำงผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนดีไม่มีปัญหำทั้งด้ำนคุณภำพงำน และควำมก้ำวหน้ำของผลงำน และได้ลง
มือทำงำนแล้วไม่ต่ำกว่ำ ๑๒ (สิบสอง) เดือน ผู้รับจ้ำงอำจร้องขอต่อผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงเพื่อเปลี่ยนหนังสือค้ำประกัน
สัญญำ ทั้งนี้ให้เป็นกำรพิจำรณำของผู้แทนผู้ว่ำจ้ำงว่ำจะอนุมัติให้เปลี่ยนเอกสำรนี้หรือไม่ ถือเป็นสิ้นสุด
๑๗.๒ จำนวนเงินประกันผลงำน (RETENTION) ที่ผู้ว่ำจ้ำงจะหักไว้ในแต่ละงวด ให้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐
(สิบ) ของยอดที่เรียกเก็บแต่ละงวด (ก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) หลังจำกกำรส่งมอบงำนบริบูรณ์ตำมสัญญำนี้แล้ว โดยให้
ทำงบริษัทผู้รับจ้ำงนำหนังสือค้ำประกันผลงำนตำมข้อ ๑๗.๓ เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของมูลค่ำงำนที่มีกำร
ชำระจริงในส่วนของค่ำแรงและค่ำวัสดุทั้งสิ้นของโครงกำรมีกำหนดกำรค้ำประกัน ๑ (หนึ่ง) ปี มำมอบให้กับผู้ว่ำจ้ำง
ในเวลำเดียวกัน และผู้ว่ำจ้ำงจะต้องดำเนินกำรคืนเงินประกันผลงำน (RETENTION) ให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมจำนวนที่หักไว้
เมือ่ ผู้ว่ำจ้ำงได้รับหนังสือค้ำประกันผลงำนตำมข้อ ๑๗.๓ เรียบร้อย
๑๗.๓ หนังสือค้ำประกัน ผลงำนมูล ค่ำร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของรำคำก่อสร้ำง ขึ้น อยู่กับ งำนลด/งำนเพิ่ม
(รำคำก่อนภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำยุค้ำประกัน ๑ (หนึ่ง) ปี หลังจำกวันรับเงินงวดสุดท้ำย โดยผู้ว่ำจ้ำงจะคืนเงินดังกล่ำว
ภำยใน ๑๕ วันหลังจำกครบกำหนด
ข้อ ๑๘. กำรฟ้องร้อง
หำกมีกรณีพิพำทอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงให้ดำเนินคดีที่ศำลแพ่ง
กรุงเทพมหำนคร เพียงแห่งเดียว
หนังสือสัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ำย
เข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อและประทับตรำไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ ............................................. ผู้ว่ำจ้ำง
(นำยมณเธียร ธนำนำถ)
ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยฯ

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้ำง
(...........................................)
บริษัท ...................................... จำกัด

ลงชื่อ .............................................. พยำน
(..................................................)

ลงชื่อ .............................................. พยำน
(........................................)

บริษัท ..................... จำกัด

๑๔/๑๕

ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

เอกสาร 4 สถานที่รับเอกสาร และส่งเอกสารการประมูลราคา
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักงานใหญ่
เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้ วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-4552525

เอกสาร 4 แผนที่สถานที่ก่อสร้ าง
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ยุวพุทธฯ ศูนย์ 4)
ตําบลบ้ านชุ้ง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

