ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR)
โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดนาเสีย
และปรับปรุงพืนที่ด้านหลังอาคารสิริกรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ศูนย์ ๑)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ข้อ ๑ บทนา
ด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยเน้น การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวทางมหาสติปัฏ ฐานสี่ ให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อ ย่างเป็ น
รูปธรรมมากว่า ๖๐ ปี และได้ขยายสาขาออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ การเข้าถึงธรรมะของบุคคล
ทุกเพศทุกวัยได้อย่างกว้างขวาง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เอกสารประกอบประกาศจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ขอบเขตของงานการจัดจ้างผูร้ ับเหมา (ฉบับนี้)
จานวน
๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒ แบบแสดงขอบเขตโครงการก่อสร้าง
จานวน
๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓ (ร่าง) สัญญาจ้าง
จานวน
๒.๔ เอกสารหมายเลข ๔ แผนที่รับ/ส่งเอกสาร และแสดงที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง จานวน

๖
๑
๗
๑

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “ยุวพุทธฯ” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการระบบดักไขมันและระบบน้าเสีย และปรับปรุงพื้นที่ด้านหลัง
อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑) สถานที่ก่อสร้าง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
(สานักงานใหญ่) ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้าง ดังมีขอบเขตงานว่าจ้างตามรายละเอียด ข้อ ๕.

ข้อ ๔ ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบดักไขมันและระบบน้าเสีย และปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สานักงานใหญ่) เป็นโครงการที่จะต้องใช้ความรอบคอบในการก่อสร้าง
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่จะต้องใช้เครื่องจักรในงานก่อสร้างหลากหลายชนิด เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบ
อีกทั้งยังต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่อาคารใกล้เคียงที่มีอยู่เดิม รวมทั้งมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
ในอาคาร

ข้อ ๕ ขอบเขตงานว่าจ้างโดยสังเขป
๕.๑ งานสารวจและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
งานก่อสร้างนี้เป็นสัญญาในลักษณะเหมาจ่ายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสารวจสถานที่ก่อสร้าง
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเงื่อนไขต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างก่อนการเสนอราคา รวมทั้งต้องทางาน
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์กาหนดในการออกแบบมาตรฐานงานวิศวกรรม และรับผิ ดชอบการปฏิบัติ งานตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๕.๒ งานควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้มีอานาจเป็นผูแ้ ทนประจาสถานทีก่ ่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการ
ก่อสร้าง คาแนะนาใดๆ ก็ตามที่สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างได้ให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง
ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๑/๖

จะต้องถือว่าเป็นคาแนะนาโดยตรงของผู้ว่าจ้างที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนของ
ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง
๕.๓ งานระบบความปลอดภัย
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด หาวั ส ดุ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ด้ า นความปลอดภั ย และระบบงานการป้ อ งกั น ภั ย
(Safety) ในระหว่างปฏิบัติการก่อสร้าง ตลอดจนการซ่อมคืนสภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเดิม ตลอดจน
ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและ
กฎหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
๕.๔ งานเตรียมการ
๕.๔.๑ งานรื้อถอนวัสดุ
ผู้รับจ้างงานจะต้องดาเนินการรื้อถอนวัสดุที่มีอ ยู่ออกก่อนการทางาน แยกประเภทกองไว้เพื่อให้
ทางโครงการพิจารณา หากโครงการไม่ใช้งานให้ผู้รับจ้างงานขนเศษวัสดุทิ้งภายนอกโครงการ ได้แก่
• งานรื้อถอนห้องน้าด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย
• งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตด้านหลังและด้านข้าง อาคารสิริ กรินชัย
• งานรื้อถอนห้องเก็บขยะ ห้องเก็บของ และบ้านพัก ๒ ชั้น เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกงานก่อสร้าง
• งานปรับปรุงพื้นที่สวนเดิม ชั้น ๒
๕.๔.๒ งานป้องกันความเสียหายจากงานรื้อถอนและจากงานก่อสร้างใหม่
ผู้รับจ้างงานจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการป้องกันพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พื้นเดิม กระจก
ทาแนวที่จะมีการรื้อถอนวัสดุออก เป็นต้น
๕.๕ งานปรับปรุง ก่อสร้างใหม่
๑) งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต
๒) งานติดตั้งถังดักไขมันและถังบาบัดน้าเสีย
๓) งานสร้างห้องเก็บของ ชั้น ๑
๔) งานสร้างห้องเก็บของ ชัน้ ๒
๕) งานก่อสร้างหลังคาคลุมพืน้ ที่ล้างจาน
๖) งานก่อสร้างห้องปั๊มน้า
๗) งานติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ก๊าซหุงต้ม หัวเตา และระบบดูดควัน ในห้องครัว
๘) งานติดตั้งระบบท่อน้าดับเพลิง FHC
๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทา SHOP DRAWING ในกรณีที่แบบมีความขัดแย้งกับหน้างาน และจัดส่ง
ASBUILT DRAWING ในงวดงานสุดท้ายให้กับผู้ว่าจ้างงาน

ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูย้ ื่นซองประกวดราคา
ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอานาจควบคุม
- บริ ษั ท จ ากัด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากัด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๖.๒ มีทุนจดทะเบียนไม่ตากว่
่ า ๑ ล้านบาท
๖.๓ ต้องแสดงรายละเอียดสถานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจากัด/บริษัท ย้อนหลัง ๒ ปี
๖.๔ มีผลงานด้านการงานงานก่อสร้างปรับปรุง ด้านระบบบาบัดน้าเสีย ถังเก็บน้าประปาคอนกรีต
ระบบปรับปรุงคุณน้าประปา โครงสร้างอาคาร หรือ อาคารใต้ดิน หรือประเภทเดียวกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
มีมูลค่างานสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒.๕ ล้านบาท โดยเป็นผลงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน
๕ ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานและหรือสัญญาจ้างเหมางาน เสนอผู้ว่าจ้างงานพิจารณา
๖.๕ จะต้องมีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรประจาบริษัท
ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๒/๖

๖.๖ จะต้องมีวิศวกรระดับภาคีวิศวกรประจาโครงการ โดยผู้รับจ้างงานจะต้องแสดงเอกสารของวิศวกร
ระดับภาคีวิศวกร และภาคีสถาปนิกยืนยันเข้าร่วมงาน
๖.๗ จะต้องแสดงแผนงานก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
๖.๘ จะต้องแสดงแผนกาลังพล ทีมงาน ปริมาณบุคลากรโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
๖.๙ ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๖.๑๐ ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุมกันเช่นว่านั้น
๖.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดงานจากตัวแทนผู้ว่าจ้างและดูสถานที่ก่อสร้างจริง

ข้อ ๗ ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง
๗.๑ ยุวพุทธฯ กาหนดงบประมาณโครงการนี้ไว้เป็นเงินจานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน) การ
ก่อสร้างโครงการนี้จะต้องดาเนินก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาดาเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
๗.๒ กาหนดวันจ่ายค่าจ้าง
ยุวพุทธฯจะจ่ายค่าจ้างทุก ๑๕ วัน (เดือนละ ๒ ครั้ง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างภายใน
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดทาหนังสือส่งงานและขอเบิกค่าจ้างเสนอ
ต่อยุวพุทธฯ เพื่อให้ค ณะกรรมการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จ แล้วผู้รับจ้างวางบิลกับฝ่ายบัญชีของยุวพุทธฯ
ภายในวันพุธสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของแต่ละเดือน และยุวพุทธฯ จะพิจารณาจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวดงานให้กับ
ผู้รับจ้างทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน
ดังมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓ (ร่าง)สัญญาจ้าง

ข้อ ๘ ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและพิจารณาเอกสาร เงื่อนไขต่างๆ
๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและพิจารณาเอกสารเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง(ร่าง)สัญญาจ้างที่แนบมาพร้อมนี้
โดยละเอียดก่อนนาเสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องสารวจและตรวจสอบสถานที่ที่จะทาการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
บริเวณใกล้เคียง โดยเสียค่าใช้ จ่ายและความเสี่ยงของผู้เสนอราคาและต้องหาข้อมูลที่จาเป็นทั้งหลายซึ่งอาจมี
ผลกระทบมาถึง หรือมีผลต่อการกระทบกระเทือนการเสนอราคาของตน
๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องหาข้อมูลต่า งๆ ในการกาหนดราคาที่ตนจะเสนอเองและไม่อาจเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่เสนอ โดยอาศัยเหตุผลที่ว่าตนมิได้มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือโดยการอ้างว่ามีการหลอก
หลวงหรือได้ข้อมูลมาผิดหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม ยกเว้นได้รับข้อแนะนาหรือคามั่นจากเจ้าของโครงการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
๘.๓ ถ้าปรากฏว่ามีข้อสงสัยหรือเคลือบแคลงเกี่ยวด้วยความหมายของส่วนใดในเอกสารในการประมูล
ราคาหรือเกี่ยวด้วยสิ่งที่ผู้รับจ้างตามสัญญาจะต้องกระทาหรือต้องไม่กระทาหรือเกี่ยวด้วยข้อกาหนดการประมูล
ราคานี้ หรือเกี่ยวด้วยเรื่องหรือสิ่งอันใดที่เกี่ยวพันกับสัญญาออกแบบและบริหารโครงการแล้ว ผู้เสนอราคาที่จะ
ประมูลจะต้องแจ้งข้อสงสัยหรือความเคลือบแคลงนั้นต่อเจ้าของโครงการก่อนการเสนอราคา
๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเกี่ยวกับค่าจ้างบุคลากรสานักงานสนาม ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
เครื่ อ งใช้อุ ปกรณ์ส านั กงาน ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกับระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภั ย ค่ า ใช้ จ่ ายเกี่ย วกับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการเสนอราคาครั้งนี้ ยกเว้นค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ต้องเสนอ

ข้อ ๙ กาหนดการประมูลงานก่อสร้าง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลงานตาม
กาหนดการต่อไปนี้

ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๓/๖

๙.๑ ซื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้าง
- ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
- ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท โดยผู้ซื้อต้องชาระเป็นเงินสด
- สถานที่ซื้อแบบ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สานักงานใหญ่)
ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
๙.๒ ฟังการชี้แจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้าง
- ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- สถานที่ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สานักงานใหญ่)
ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
๙.๓. ส่งข้อซักถาม และตอบข้อสงสัย
- ส่งข้อซักถาม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.
- วิธีการส่งข้อซักถาม โดยทางอีเมล์ ybatoffice@ybat.org
- ยุวพุทธฯ ตอบข้อสงสัยภายในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
๙.๔ ยื่นซองเสนอราคา
๑) ผู้เสนองานจะต้องจัดทาข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกาศ
เชิญชวนนี้ และยื่นซองใบเสนองานที่ปิดผนึกเรียบร้อยโดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนองานให้ชัดเจน โดยไม่มี
การขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนองานพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กากับไว้ด้วยทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องรับผิดชอบ
ต่องานที่ตนได้เสนอไว้ในครั้งนี้และจะถอนการเสนองานมิได้
๒) ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้ เสนองานจะต้องตรวจดูรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารประกาศเชิญชวนทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นใบเสนองานตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกาศเชิญชวน
๓) ผู้เสนองานจะต้องยื่นซองเสนองานที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ประกอบด้วยเอกสารอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
๓.๑ หนังสือน าส่ง และหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณี ที่
ผู้เสนองานมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนองานแทน
๓.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (อย่างละ ๑ ชุด)
๑) เอกสารแสดงคุณสมบัติและผลงานของผู้ประสงค์เสนอราคาตามรายละเอียดใน
ข้อ ๖.
๒) รายละเอียดของแผนงาน (Work Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของงาน
๓) ผังบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักร ที่จะปฏิบัติงานในโครงการฯ
๓.๓ ข้อเสนอด้านราคาตามรู ปแบบที่กาหนด โดยหน่วยเป็น เงินบาทและรวมภาษีทุ ก
ประเภทให้ชัดเจน (ส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด พร้อมไฟล์ excel ๑ ชุด)
๓.๔ หนังสือสัญญาค้าประกันการปฏิบัติตามข้อกาหนดประมูลราคา (Tender Bond)
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คเงิน
สดเพื่อค้าประกันการประมูลราคาให้แก่เจ้าของโครงการในวันยื่นซองประมูลราคา
เป็นจานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการประกันการเข้าทาสัญญา
กับเจ้าของโครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับจากวันเสนอ
ราคาและหนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องไม่เพิกถอนในระหว่างเวลาที่ผู้เสนอราคา

ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๔/๖

รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการยื่นซองประมูลราคา
จ่าหน้าซองถึง “คุณพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์”
“โครงการปรับปรุงและตกแต่งด้านหน้าอาคารบุญยง ว่องวานิช ศูนย์ ๑”
ส่งเอกสารประมูลงานวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่ส่งเอกสารประมูลงาน : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สานักงานใหญ่)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาผู้เสนองาน
๑๐.๑ ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิที่จะคัดเลือกบริษัทผู้ร่วมประมูลราคา โดยอาจไม่เลือกผู้เสนอต่าสุด ก็ได้และ
ให้ผู้ชนะการประมูลราคาเข้าทางานทันที นอกจากที่กล่าวแล้วเจ้าของโครงการยังสงวนสิทธิที่จะทาความตกลง
กับผู้เข้าประมูลราคาตามที่กล่าวข้างต้นในเรื่องราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ หากเห็นว่าราคาต่อหน่วยที่
ผู้เสนอราคากรอกไว้ในใบรายละเอียดปริมาณงานและราคางานไม่ควรจะให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตีราคาการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่างานเพิ่ม-ลด ในสัญญา
๑๐.๒ หากผู้เสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๖ หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ยุวพุทธฯ จะไม่รับพิจารณางานของผู้เสนองานรายนั้นเว้นเป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกาศเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อยุวพุทธฯ เท่านั้น
๑๐.๓ ในการประกาศคัดเลือกครั้งนี้ ยุวพุทธฯ จะพิจารณาตัดสินจากข้อเสนองาน โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน
ดังนี้
๑๐.๓.๑) การปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของเอกสารการเสนองาน
๑๐.๓.๒) ฐานะทางนิติบุคคลของผู้เสนองาน
๑๐.๓.๓) คุณวุฒิและประวัติการทางานจานวนสถาปนิกและวิศวกร ที่ประจาและไม่ประจาตาม
ข้อกาหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง
๑๐.๓.๔ หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
๑๐.๓.๕ พิ จ ารณาผลงานและความเชื่ อถือ ไว้ วางใจ ขีด ความสามารถ แนวคิ ด แผนงานการ
ดาเนินงาน เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนความพร้อมในการทางานของผู้เสนองาน
๑๐.๔ ยุ วพุ ท ธฯ จะพิ จ ารณาคั ด เลือ กผู้ เ สนองานที่ มี ข้ อ กาหนดเหมาะสมไว้ เ ป็น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๒ ราย โดยการพิจารณาจะคานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงาน
และความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม แล้วจึงจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานที่มีความเหมาะสมและเสนอ
งานตรงตามความต้องการมากสุดให้เป็นผู้ให้บริการ
๑๐.๕ ยุวพุทธฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๕.๑) ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติ ตามข้อ ๖. และไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้น
ในบัญชีผู้ซื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างหรือในหลักฐานการรับจดหมายเชิญชวนของ
ยุวพุทธฯ
๑๐.๕.๒) ไม่ ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คลหรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ เ สนองานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด
ในใบเสนองาน
๑๐.๕.๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนองานรายอื่น
๑๐.๕.๔) งานที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๑๐.๖ ยุวพุทธฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนองานใดหรือข้อเสนองานทั้งหมดก็ได้ อาจจะยกเลิกการ
เสนองานโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของยุวพุทธฯ เป็นสาคัญและให้ถือว่าการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการยุวพุทธฯ เป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งยุวพุทธฯ จะพิจารณา

ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๕/๖

ยกเลิกการเสนองานหากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนองาน

ข้อ ๑๑ การทาสัญญาจ้าง
ผู้ช นะการคัด เลื อกจะต้อ งท าสั ญญาจ้ า งตามแบบร่ างสั ญญา (เอกสารหมายเลข ๓) กับยุ วพุ ท ธฯ
ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากยุวพุทธฯ

ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด เช่น กฎหมายการก่อสร้างอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอื่นๆ เช่น ปริมาณแสงสว่าง
การระบายอากาศ เป็นต้น ตลอดถึงระเบียบการเข้า-ออก สถานที่ของยุวพุทธฯ

ข้อ ๑๓ การแปลความในเอกสารเสนองาน
ถ้าผู้เสนองานสงสัยความหมายอันแท้จริงในส่ว นหนึ่งส่วนใดของเอกสารเสนองานอาจขอให้ยุวพุทธฯ
แปลความหมายให้ได้ แต่จะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อยุวพุทธฯ ได้ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ทั้งนี้การ
แปลความดังกล่าวจะต้องกระทาก่อนการยื่นซองเสนองาน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสียและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารสิริ กรินชัย หน้า ๖/๖

ขอบเขตงาน
1. งานเตรียมการ
งานรือ้ ถอนและงานป้ องกันความเสียหายจากงานรือ้ ถอนและจากงานก่อสร้างใหม่
2. งานปรับปรุง ก่อสร้างใหม่
้ คอนกรีต
1) งานปรับปรุงพืน
2) งานติดตัง้ ถังดักไขมันและถังบ้าบัดน้ ้าเสีย
3) งานสร้างห้องเก็บของ ชัน
้ 1 และ ชัน
้ 2
้ ที่ล้างจาน
4) งานก่อสร้างหลังคาคลุมพืน
5) งานก่อสร้างห้องปั๊ มน้ ้า
6) งานติดตัง้ ปรับปรุงอุปกรณ์ ก๊าซหุงต้ม หัวเตา และระบบดูดควัน ในห้องครัว
7) งานติดตัง้ ระบบท่อน้ ้าดับเพลิง FHC

ร่าง สัญญาจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงพื้นทีด่ ้านหลังอาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑)
เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สัญญาเลขที่ ……./๒๕๖๒
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ............................ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โดย นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์ ผู้มีอํานาจทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง
กับ
บริษัท ................................................... จํากัด
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่
…………………………………….โดยมี …………………………. ผู้มีอํานาจทําการแทน ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงทําสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงการว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทําการก่อสร้าง ดังรายการต่อไปนี้
ปรับปรุงระบบดักไขมันและระบบน้าํ เสีย และปรับปรุงพื้นทีด่ ้านหลังอาคารสิริ กรินชัย
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สํานักงานใหญ่ ซอเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
๑) งานเตรียมการ งานสํารวจและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง
งานระบบความปลอดภัย งานรื้อถอน งานป้องกันความเสียหายจากงานรื้อถอนและจากงาน
ก่อสร้างใหม่
๒) งานปรับปรุง ก่อสร้างใหม่
๑) งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต
๒) งานติดตั้งถังดักไขมันและถังบําบัดน้ําเสีย
๓) งานสร้างห้องเก็บของ ชั้น ๑
๔) งานสร้างห้องเก็บของ ชั้น ๒
๕) งานก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ล้างจาน
๖) งานก่อสร้างห้องปั๊มน้ํา
๗) งานติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ก๊าซหุงต้ม หัวเตา และระบบดูดควัน ในห้องครัว
๘) งานติดตั้งระบบท่อน้ําดับเพลิง FHC
๓) งานจัดทํา ASBUILT DRAWING ในงวดงานสุดท้ายให้กับผู้ว่าจ้างงาน
๑

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้ และทําการก่อสร้างด้วยฝีมือการทํางานตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๒.๑ สัญญาจ้างเหมา คือ เอกสารฉบับนี้
๒.๒ เอกสารแสดงขอบเขตงานก่อสร้าง (TOR)
๒.๓ แบบก่อสร้าง
๒.๔ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย
๒.๕ เอกสารสําคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง
๒.๖ เอกสารสําคัญแสดงการเป็นนิติบคุ คลตามกฎหมายของผู้รับจ้าง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗ แผ่น
๗ แผ่น
๔๒ แผ่น
… แผ่น
… แผ่น
… แผ่น

ข้อ ๓. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายใน ๙๐ วัน ทั้งนี้นับจํานวนวันทํางานจากวันลงนามในสัญญา คือภายในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๓
หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นตามความรับ
ผิดตามสัญญา
ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๔.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
...........................................บาท (............................................) ราคานี้รวมค่าใช้จ่าย อากรและภาษี
ทุกประเภทแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง จํานวน...........งวด ดังต่อไปนี้
//ระบุภายหลัง รายละเอียดการเบิกจ่ายตามแผนการดําเนินงานที่ตกลงกัน //
งวดที่ ๑ ...
งวดที่ ๒ ...
๔.๒ วิธีเบิกค่าจ้างค่าจ้าง ดังนี้
๑) เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามผลงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องยื่น
หนังสือขอเบิกค่าจ้าง บัญชีแสดงปริมาณผลงานและราคาต่อหน่วยตามสัญญา จํานวน ๓ ชุด
พร้อมทั้งภาพถ่ายการทํางาน และแผนผังแสดงความก้าวหน้างาน สรุปเวลาการทํางานตาม
อายุสัญญาหรือเอกสารการต่ออายุสัญญา(ถ้ามี) ยื่นต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบ
๒

๒) ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างทําการตรวจรับงานที่ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๗
วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอเบิกค่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าหนังสือขอ
เบิกค่าจ้างไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฏขึ้นจริง ให้ส่งเอกสารคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน ๗ วัน และ
แจ้งให้ผู้รับจ้างทํางานให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างใหม่ หาก
ภายใน ๗ วัน ผู้รับจ้างไม่ได้รับหนังสือโต้แย้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ผู้ว่าจ้างให้ถือว่า เป็น
การรับงานโดยปริยาย
๓) ผู้รับจ้างส่งเอกสารการขอเบิกค่าจ้างและเอกสารการตรวจรับงานเพื่อวางบิลกับ
ฝ่ายบัญชีของผู้ว่าจ้าง ก่อนวันพุธสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเช็ค
ธนาคารเพื่อชําระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน
ข้อ ๕. เงินล่วงหน้า
ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อเตรียมการทํางานได้ เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐
(สิบ) ของมูลค่าตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งออกโดย
ธนาคารในประเทศไทย หรือแคชเชียร์เช็ค มาแลกเปลี่ยนเงินล่วงหน้านี้
เงินล่วงหน้าจํานวนดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนจากค่าผลงานที่ผู้รับจ้างส่งเบิก
งวดงานทุกครั้ง จนครบจํานวน
ข้อ ๖. เงินประกันผลงาน
ในการจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งแต่ ล ะงวด ผู้ ว่ า จ้ า งจะหั ก เงิ น จํ า นวน…………%
(………)ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประกันผลงานเป็นระยะเวลา
๑ ๒ เ ดื อ น ใ น ก ร ณี นี้ เ งิ น ป ร ะ กั น ผ ล ง า น จ ะ ต้ อ ง ถู ก หั ก ไ ว้ ทั้ ง สิ้ น ไ ม่ ต่ํ า
กว่า …………………………. บาท (…………………………………) ผู้รับจ้างมีสิทธิ
ที่จะขอเงินประกันผลงานคืนต่อเมื่อ ผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันผลงานประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทย หรือแคชเชียร์เช็ค ไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
แทนในระยะเวลา ๑๒ เดือน
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อครบ ๑๒ เดือน หลังจากจ่ายเงินงวด
สุดท้าย
ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในกรณีที่บอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ ๓ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกําหนด ๑๒ เดือน นับถัดจาก
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง
อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิ ด พลิ้วไม่กระทําการดั งกล่าวภายในกําหนด ๑๕ วัน นับ แต่วัน ที่ได้ รับจ้างเป็ น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
๓

ข้อ ๘. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้จ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้อย่างอื่น ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ
ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตันแทน
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
๑) ผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทํางานเสร็จตามงวดงานตามข้อที่ ๔
๒) ผู้ว่าจ้างจะจัดสรรแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบจํานวน ๑ ชุด นอกเหนือจาก
แบบแปลนและข้อกําหนดประกอบแบบที่แนบสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมิต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอสําเนาเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจะต้องร้อง
ขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งให้ระยะเวลาอันสมควรในการเตรียม
เอกสารนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มเติมเอกสารทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
ข้อ ๑๐. 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

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งจําเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมารอบบริเวณจากการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างได้รับอันตราย หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากงาน
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามแต่จะตกลง
ประนอมความกัน โดยผู้รับจ้างจะยอมรับผิดแต่ผู้เดียวจะไม่ปล่อยให้ ผู้ว่าจ้างตกเป็น
จําเลยด้วย หากผู้ว่าจ้างต้องตกเป็นผู้รับผิดตามคําพิพากษา ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ให้แก่
ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
๕) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําประกันภัยและอุบัติเหตุในการดําเนินการก่อสร้างนี้ในลักษณะการ
ประกันเต็มมูลค่าโครงการ (ALL RISK) เพื่อสวัสดิภาพของคนงานและอุบัติเหตุแก่
ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการทําการก่อสร้างนี้
๖) 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
๗) ผู้รับจ้างจะจัดหาไฟฟ้า น้ําประปาและโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๘) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่ทําการให้แก่ผู้แทนผู้ว่าจ้างอยู่ใกล้บริเวณที่ก่อสร้าง ล๊อคและปิดเปิดด้วยกุญแจลูกบิด และกุญแจสายยูภายในสํานักงานประกอบด้วยโต๊ะทํางาน เก้าอี้
ที่เก็บแบบ และโต๊ะดูแบบก่อสร้าง กระดานดํา ไฟฟ้าแสงสว่าง โทรศัพท์ ห้องส้วม อ่าง
ล้างหน้า และห้องประชุมจุคนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และมีระบบป้องกันฝุ่นละอองที่ดี ซึ่ง
จะต้องติด ตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศหรือวิธีการอื่นตามสมควรและทั้งนี้ที่
ทําการนี้จะต้องแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากที่ทําการของผู้รับจ้างเอง
๙) ผู้รับจ้างจะต้องจัดห้องส้วมคนงานและเจ้าหน้าที่ให้พอเพียงโดยต้องจัดแยกเป็นสัดส่วน
ระหว่างคนงานและผู้แทนผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนและต้องรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ
๑๐) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดเสียงรบกวนในขณะดําเนินการก่อสร้าง ถ้ามีก็ให้มีน้อยที่สุด
เท่าที่จําเป็นเท่านั้น หากมีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเสียงรบกวนเนื่องจากการก่อสร้าง อันเป็นที่
เดือดร้อนรําคาญของประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบระงับเหตุประนอมความให้เสร็จ
เรียบร้อยโดยเร็วและจะไม่ให้ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบแต่อย่างใด
๑๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกัน
การโจรกรรมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง หากเกิดของหายหรือถูกโจรกรรมเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่จะติดต่อแจ้งความเป็นเจ้าทุกข์เอง และจะนํามาเป็นข้ออ้างในการต่อเวลา
สัญญาก่อสร้างไม่ได้ และจะต้องจัดแสงสว่างในเวลากลางคืนพอสมควร พร้อมทั้งผู้รับจ้าง
ต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ป้องกันเพลิงไหม้
๑๒) สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ ที่ขุดได้จากสถานที่นี้เป็นของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับ
จ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันทีเมื่อทําการขุดพบ และรักษาทําความสะอาดแล้วรีบส่งมอบให้
ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า
๕

๑๓) เมื่อการก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
โดยรอบ ขนย้ายเครื่องมือและวัสดุการก่อสร้างที่เหลือออกจากบริเวณงานที่ทําเสร็จแล้ว
จะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดก่อนจะส่งมอบงานเสร็จ
ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนด เวลาที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จ ะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางานโดยให้ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับจ้างหรือ
ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการ
ชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง กรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทํางานของ
ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กําลัง
ก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
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
๖

๑๔.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาจากผู้ว่าจ้างโดยชอบ ตามรายละเอียดในข้อ ๑๔.๑ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็น
รายวัน วันละไม่ต่ํากว่า ๐.๑% ของค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท
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
(................................................)

๗

สถานที่รับเอกสาร และสงเอกสารการประมูลราคา
ศูนยวิปสสนายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานใหญ
เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02-4552525

