ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
ว่าจ้างผู้บริหารโครงการและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์”
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------ข้อ ๑ บทนำ

ด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
เน้นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ ให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมมากว่า
๖๐ ปี และได้ขยายสาขาออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ การเข้าถึงธรรมะของบุคคลทุกเพศทุกวัยได้อย่าง
กว้างขวาง
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์สาขา
แห่งที่ ๔ ของยุวพุทธฯ ซึ่งได้มีการเปิดดำเนินกิจกรรมมาแล้วกว่า ๑๐ ปี และจะทำการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ชื่อ “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์” เป็นอาคารชั้นเดียว แบ่งพื้นที่เป็นส่วนปฏิบัติธรรม และส่วนที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม
โดยจะเริ่มการก่อสร้างในปี ๒๕๖๒ นี้
ข้อ ๒ เอกสารประกอบประกาศจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ขอบเขตของงานการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน (ฉบับนี้)
๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒ แบบแสดงขอบเขตโครงการก่อสร้าง
๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓ (ร่าง) สัญญาจ้าง
๒.๔ เอกสารหมายเลข ๔ แผนที่รับ/ส่งเอกสาร และแสดงทีต่ ั้งสถานที่ก่อสร้าง
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ข้อ ๓ วัตถุประสงค์
ยุวพทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์มีความประสงค์จัดจ้างผู้บริหารโครงการ
และควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์” ณ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิปัสสนา

ยุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ยุวพุทธฯ
พร้อมทั้งดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา และถูกต้องตามหลักวิชา
ข้อ ๔ ลักษณะโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์” มีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๙ เดือน โดย
กำหนดเวลาการก่อสร้าง นับ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ
๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑) งานควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ การขออนุญาตก่อสร้างโครงการฯ และจัดให้มีผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคารกำหนดไว้
๒) งานเตรียมการ

๓) งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
๔) งานระบบประปาและสุขาภิบาล
๕) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
๖) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
๗) งานระบบความปลอดภัย
ได้แก่ การจัดหาวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และระบบงานการป้องกันภัย (Safety) ใน
ระหว่างปฏิบัติการก่อสร้าง ตลอดจนการซ่อมคืนสภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเดิม ตลอดจนชดเชยค่าเสียหาย
ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ าง อี ก ทั้ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย และกฎหมายด้ านอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
๘) งานประกันภัยในการก่อสร้าง
ได้แก่ การทำประกันภัยและอุบัติเหตุในการดำเนินการก่อสร้างนี้ในลักษณะการประกันเต็มมูลค่าโครงการ
(ALL RISK) เพื่อสวัสดิภาพของคนงานและอุบัติเหตุแก่ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการทำการก่อสร้างนี้
ข้อ ๕ กรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน

๑) ทำการศึกษาข้อมูลของโครงการ รวมทั้ งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเบื้องต้น นโยบาย
และเป้ า หมายของยุ ว พุ ท ธฯ ให้ ชั ด เจนทั้ ง หมด พร้ อ มทั้ งเสนอและจั ด ทำแผนงานตลอด
ทัง้ โครงการ
๒) บริการก่อนการก่อสร้าง
(๑) ประสานการจัดเตรียมสถานที่ เส้นทางวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ
(๒) ทำการตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบต่างๆ เช่น การตรวจสอบความครบถ้วน
ในการนำไปใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่ ทำให้เกิดปัญหาแบบไม่ครบถ้วน อันจะทำให้การ
ก่อสร้างล่าช้า
(๓) เตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ
๓) การกำกับดูแลให้คู่สัญญาของยุวพุทธฯปฏิบัติตามสัญญาและภารกิจให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
(๑) กำกับ เร่งรัด และนำเสนอการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการ
ไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแบบข้อกำหนดและ
หลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้
การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติ
(๒) ประสานงานกับ ผู้ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ฝ่ าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสั ป ดาห์
ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวดงาน ทำ Progress Chart และแผนภูมิ
ต่างๆ ที่จำเป็น
(๓) จดบัน ทึกสภาพการปฏิบัติงานของคู่สั ญญาของยุวพุทธฯ และเหตุการณ์แวดล้ อมเป็น
รายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใช้ด้วย) หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อความถูกต้อง
ก่อนที่ผู้ควบคุมงานจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บ

รักษาไว้เพื่อมอบให้แก่สมาคมฯ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
๔) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้น
(๑) ตรวจสอบผลงาน และเอกสารประกอบการเบิกผลงานที่คู่สัญญาของยุวพุทธฯ ส่งมอบ
งาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ประกอบการตรวจรับ
งานแต่ละงวด
(๒) ดูแลงานโครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ และยังคงรับผิดชอบต่อยุวพุทธฯ ต่อไป
จนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่าง ๆ ของยุวพุทธฯ สิ้นสุดความผูกพันหรือภาระ
ทั้งหลายที่มีสัญญาและหมดระยะเวลาประกันผลงาน
ข้อ ๖ กำหนดการจ้างและการจ่ายเงิน

๑) ระยะเวลาการจ้างงาน นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (๙๐ วัน)
๒) วงเงินค่าจ้างทั้งสิน้ ........................... บาท (.....................................) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๓) กำหนดการจ่ า ยเงิน จำนวน เดื อ นละ ๑ ครั้ ง แบ่ งการจ่ ายเงิน เป็ น ๙ งวด เป็ น จำนวนเงิน งวดละ
..................................... บาท (.........................................) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔) การจ่ายค่าจ้าง ยุ วพุทธฯ จะพิจารณาจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวดงานให้ กับผู้ รับจ้าง ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ กำหนดให้แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำหนังสือส่งงานพร้อมกับรายงานการควบคุมงานประจำเดือน, แผนผังความก้าวหน้าของงาน
และภาพผลงานตามโครงการในเดือนนั้น ๆ จำนวน ๓ ชุด เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายในวันพุธสัปดาห์ที่ ๑
ของเดือนถัดไป
เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของยุวพุทธฯ ได้ตรวจสอบผลงานและลงนามรับมอบงานเรียบร้อย
แล้ว ยุวพุทธฯ จะจ่ายเช็คค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีเงินจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน)
๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์งานบริหารและควบคุมงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ,
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบระบายน้ำฝน และระบบไฟฟ้าส่วนกลาง โดยผลงานต้องมีมูลค่าก่อสร้าง
ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิ บ ล้านบาทถ้วน) ในสั ญ ญาเดียวกัน และจะต้องแสดงสำเนา
สัญญาว่าจ้างให้คณะกรรมการพิจารณา
๓) ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เคยมีประวัติการละทิ้งงาน หรือ ถูกบอกเลิกสัญ ญาเพราะกระทำผิ ด
สัญ ญา หรือ ไม่เป็น ผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้

(๑) วิศวกรโครงการ (ไม่ประจำหน้างาน) จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
จำนวน ๑ คน
(๒) วิศ วกรสนาม (ประจำหน้ างาน) จะต้องเป็ นผู้ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิช าชี พ วิศวกรรม
ควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
จำนวน ๑ คน
(๓) ช่างเทคนิค (ประจำหน้างาน) มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์
ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน
ข้อ ๘ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๕ ๒๕๒๕
ข้อ ๙ กำหนดส่งเอกสารเสนอราคา
ผู้ประสงค์เสนอราคาสามารถส่งเอกสารเสนอราคา พร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขข้อ ๗.
โดยรวบรวมเอกสารทั้งหมด จำนวน ๑ ชุด บรรจุในซองเดียวกันปิดผนึกให้เรียบร้อย
จ่าหน้าซอง น.ส.พัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์
ระบุ “โครงการว่าจ้างผู้บริหารโครงการและควบคุมงานงานก่อสร้างวิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)”
ส่งที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๒ กันยายน ๒๕๖๒

้ ที่ก่อสร้างวิหารธรรม
พืน
โชคชัยณรงค์

(ร่าง) สัญญาจ้าง
งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์”
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
สัญญาเลขที่ …….. /๒๕๖๒
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ………………………………………. ๒๕๖๒ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔
แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๓๐๐๐๑๙๕๒๘๑ โดย
นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์ ผู้อำนวยการยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้มีอำนาจลงนามฝ่าย
หนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กั บ ……………………………….……… สำนั ก งานตั ้ ง อยู ่ เลขที่ …………………………..………… เลขประจำตั ว ผู ้ เสี ย ภาษี
เลขที่ ……………………………………………….. โดย ………………………………………….. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงการว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติธรรม “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์” ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี ตั้งอยู่ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาบุคลากรเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ และบริหารโครงการด้วยฝีมือการ
ทำงานตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๒.๑ สัญญาจ้างเหมา คือ เอกสารฉบับนี้
๒.๒ เอกสารแสดงขอบเขตงานก่อสร้าง และใบเสนอราคา
๒.๓ เอกสารสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง
๒.๔ เอกสารสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของผู้รับจ้าง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

ข้อ ๓ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ............................................ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายใน ๙๐ วัน คือภายในวันที่ ...........................................
ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๔.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ........................ บาท (..............................)
ยังไม่รวมรวมภาษีมลู ค่ำเพิ่ม ๗% (ร้อยละเจ็ด) โดยผูว้ ่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้าง จำนวน ๙ งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เดือน ................... ๒๕๖๒ จำนวน ........................... บาท (............................................)
งวดที่ … เดือน ................... ๒๕๖๒ จำนวน ........................... บาท (............................................)
งวดที่ ๙ เดือน ................... ๒๕๖๒ หรือเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........................... บาท (............................)

๔.๒ วิธีการเบิกจ่าย
ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารการขอเบิกเงินค่าจ้างทุกเดือน โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือส่งงานและขอเบิกค่าจ้าง
เสนอต่ อยุ ว พุ ท ธฯ พร้ อมกั บ รายงานการควบคุ ม งาน แผนผั ง ความก้ า วหน้ า ของงานและภาพผลงานตามโครงการ
ในเดือนนั้นๆ จำนวน ๓ ชุด พร้อมใบตรวจรับ งานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างของยุวพุทธฯ ที่ได้ตรวจสอบผลงาน
และลงนามรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายในวันพุธสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนถัดไป และยุวพุทธฯ จะจ่ายเช็ค
ค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนถัดไป
๔.๓ ค่าล่วงเวลา
ค่าล่วงเวลาหากมีการทำงานล่วงเวลา (ก่อนและหลัง ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น.) ในวัน
จันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์ทั้งวัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งวัน) โดยค่าล่วงเวลานี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งเงื่อนไขค่ าล่วงเวลา
ของผู้ควบคุมงานให้ผู้รับเหมางานทราบ และผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำล่วงเวลาของผู้ควบคุมงานในอัตราดังนี้
วิศวกร, สถาปนิก ชั่วโมงละ .................... บาท (..........................)
ช่างเทคนิค ชั่วโมงละ .................... บาท (..........................)
ลักษณะงานล่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานล่วงเวลา มี ๑๐ งาน ดังต่อไปนี้
๑) งานตอกเสาเข็มและเจาะเสาเข็ม
๒) งานคอนกรีตโครงสร้าง
๓) งานยกโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องทุ่นแรง
๔) งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร
๕) งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
๖) งานด้านความปลอดภัยภายในอาคาร จากการทำงานช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ของทุกวันที่มีการทำงาน
๗) งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
๘) งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคา
๙) งานทดสอบและตรวจสอบทุกชนิด
๑๐) งานส่งมอบตรวจรับงาน
นอกเหนือจากงาน ๑๐ งานดังกล่าวนี้ ผู้รับ เหมาสามารถดำเนิน งานได้โดยไม่มีผู้ควบคุม งาน โดย
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
กรณีที่มี การขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างควบคุมงานขอเบิกจ่ายเพิ่มเติม รายวัน
วันละ ........................ บาท (........................................) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง”
๕.๑ ผู้รับจ้างจะจัดการให้ผู้รับเหมาไม่ทำงานนี้ โดยไม่มีแบบ รูป และรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเป็นอันขาด ผู้รับ
จ้างต้องจัดการให้ผู้รับเหมารักษาเอกสารการทำงาน ทั้งแบบ รูป แผนผัง และรายการทั้งหมดไว้ที่สำนักงานของผู้รับเหมา
ให้เรียบร้อยและโดยเปิดเผย เพื่อผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปตรวจได้ ทุกเวลา ณ สำนักงานของผู้รับเหมาในบริเวณสถานที่
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ว่าจ้าง สามารถตรวจเอกสารเหล่านี้ได้ตามต้องการ
๕.๒ ก่อนหรือระหว่างสัญญา หากปรากฏแบบ รูป หรือรายละเอียดประกอบแบบคลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือเกิดปัญหาในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตรงตามคุณภาพและวิธีที่ระบุไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะจัดการให้
ผู้รับเหมาแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือขัดแย้ง ในวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ตามสัญญาทันทีที่พบหรือ
ทราบผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยในการดำเนินการจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบก่อนจึงจะทำงานต่อไปได้

๕.๓ การขั ด แย้ ง ในแบบ (Incongruously) หรื อ ตกหล่ น ผิ ด พลาดหรื อ พิ ม พ์ ผ ิ ด ซึ ่ ง จะเป็ น เหตุ ใ ห้ ง านผิ ด
มาตรฐานสากลที่ดี ให้ผู้รับจ้างจัดการให้ผู้รับเหมายึดถือแบบที่สมบูรณ์กว่าและเป็นเกณฑ์สากลที่ถูกต้องเป็นหลักโดย
ต้องแจ้งและขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบทุกครั้ง
๕.๔ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย ภัยสงคราม จลาจลหรือวิกฤติการณ์
เกี่ยวกับวัสดุ อันมิใช่ เนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้างจนเป็นเหตุให้ต้องหยุด งาน หรืองานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิ ดชอบในความล่ำช้าของงานก่อสร้างภายในระยะเวลาอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุดังกล่าว
หากเหตุการณ์ในวรรคแรกได้สิ้นสุดลงผู้รับจ้างยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป โดยต่ออายุระยะเวลาการทำงาน
ตามสัญญานี้ออกไป เท่ากับจำนวนวันที่งานต้องชะงักไปด้วยสำเหตุในวรรคแรก
๕.๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กฎหมายแรงงาน เทศบัญญัติ
ข้อกำหนด ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ ความปลอดภัย และระเบียบของหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือล่ำช้ำกับงานตามสัญญา
ทรัพย์สิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง
๕.๖ ในกรณีที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ ข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบราชการ หรือคำสั่งของผู้ออกแบบ ที่กำหนดให้
ต้องมีการตรวจหรือทดสอบวัสดุ หรืองานใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องจัดการให้ผู้รับเหมา
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในงานที่จะต้องตรวจหรือทดสอบก่อนในวรรคนี้
๕.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการให้ผู้รับเหมา รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอาคารข้างเคียงเกิดแตกร้าว ทรุด หรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากความประมาท เลินเล่อ หรือความไม่เจนจัดของผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างบุคคลหรือ
บริวารของผู้รับจ้างผู้รับจ้างช่วงผู้รับจ้างจะต้องจัดการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้แต่เพียงฝ่ายเดียว หากมีอุบัติเหตุ
ใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากการก่อสร้างผู้รับจ้าง มีหน้าที่รับผิดชดใช้ค่ำ เสียหาย หรือสินไหมทดแทน
แต่เพียงผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่าจ้างตกเป็นจำเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างต้องตกเป็นผู้รับผิดตามคำพิพากษาผู้รับจ้างยินยอม
ชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น
๕.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ผู้รับเหมาให้มีการป้องกันเสียงรบกวน หรืออันตรายจากการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของประชาชน ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดการให้ผู้รับเหมารับผิดชอบระงับเหตุ ประนอมความให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และจะไม่ให้ผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบแต่
ประการใด
๕.๙ ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงถูกร้องเรียน หรือผู้ว่าจ้างตรวจพบพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และส่งพนัก งานผู้นั้นออกจากหน่วยงานก่อสร้างนี้
ทันที ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่า
๑) เรื่องที่ถูกร้องเรียน มี หลักฐานยืนยันได้ว่ามีมูลความจริงตามที่ร้องเรียนมาและผู้ร้องเรียนจะต้องมี
ตัวตน ซึ่งสามารถที่จะสอบสวนหรือพิสูจน์คำร้องเรียนนั้นได้
๒) ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนผู้รับ จ้าง ตรวจพบการกระทำดังกล่าวก่อนแล้ว แต่ไม่แจ้งให้ ผู้ ว่าจ้างทราบ
ในทันที หรือละเลยไม่บำบัดป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายนั้นๆ อันเป็นเรื่องร้ายแรงผิดปกติและเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่
สามารถบำบัดหรือป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที
๕.๑๐ ผู้รับ จ้างสัญญาว่า จะไม่หยุดงานติดต่อกันเกิน กว่า ๓ วัน การนัดหยุดงานของลูกจ้างหรือคนงานของ
ผู้รับ จ้าง หรือเหตุอื่นอันเกิด จากผู้รับ จ้าง จะถือเป็นเหตุ ขยายระยะเวลาทำงานออกไปจากที่กำหนดในสัญญาไม่ได้

๕.๑๑ เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยและครบถ้วนสมบูรณ์ ตามสัญญาผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้ผู้รับเหมา
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วออกจากบริเวณก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
ขนเศษอิฐ เศษไม้ และสิ่งรกร้างออกไปให้พ้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง และทำความสะอาดสถานที่
และสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างจะใช้งานได้ทันที ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งมอบงาน ทั้งนี้
ให้อยู่ในความควบคุมของผู้รับจ้าง
ข้อ ๖ ความรับผิดชอบของ “ผู้ว่าจ้าง”
๖.๑ ผู้ว่าจ้าง มีหน้าที่ชำระเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามกำหนดชำระของแต่ละงวดไม่เกิน ๓๐ วัน (สามสิบ)
๖.๒ หากผู้ว่าจ้างชำระเงินงวดล่ำช้าเกินกว่ากำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรผู้ว่าจ้าง
ยินยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้รับจ้างนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระเงินงวดของแต่ละงวดจนถึงวันที่ได้ชำระเงินงวดนั้นๆ
เสร็จสิ้น ในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อา่ นและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญาดีโดยตลอด
เห็นว่าถูกต้องตามเจตนำและความประสงค์ทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและยึดถื อไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ……………………...............................……ผู้ว่าจ้าง
(……………..……………………………………..)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ลงชื่อ……………………...........................……ผู้รับจ้าง
(……….…………..…………………………....)
………………………………………………..

ลงชื่อ…………………............……....................…พยาน
(……………………………………………………)

ลงชื่อ…………………….............................……พยาน
(.........................................................)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับ-ส่งเอกสารประมูลราคา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

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

