
 
 
 
 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------- 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งตาข่าย         
กันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)             
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 921,000.00 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) 
   ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
           1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
        2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
            4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
             5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
             7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
             8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
              9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  
       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
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       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ต่อ 7163 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  
 
 

 (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ 
การจ้างจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่      พฤษภาคม2564 
-------------------------- 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
         1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                   1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                     1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.3 สัญญาจ้างทั่วไป 
                     1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                           (1) หลักประกันสัญญา 
                  1.5 บทนิยาม 
                          (1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                            (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                     1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

            2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                     2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
                     2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                     2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                     2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น            
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                     2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                     2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ อันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                     2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                     2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

          3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                   3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                             (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                             (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                           (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                 (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                (4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                           (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                            (2) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                               (2.1) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.00 บาท             
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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                        ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

         4. การเสนอราคา 
                    4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                      4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง
ไว้แล้ว 
                             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                     4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มท างาน 
                   4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                      4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. แล ะเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                    4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                    4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม             
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา 
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ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็น            
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
                    4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                           (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                            (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)  รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                           (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                      (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                          (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

         5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                    5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                    5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                           กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย              
จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                     5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                    5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน              
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                           (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้ รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
                           (2) ไม่ กรอกชื่ อผู้ ยื่ นข้ อ เสนอในการ เสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง                    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                             (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                    5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                  5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                     ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                   5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 

            6. การท าสัญญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน              
ข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้                 
ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                    6.1 เงินสด 
                   6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
                     6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                      6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                    6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบไว้แล้ว 
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            7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                      มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน 1 งวด ดังนี้ 
                     เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 

            8. อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                    8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ10.00 ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
                    8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ0.10 ของราคาค่าจ้าง 

            9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                    ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง          
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

            10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
                        การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วเท่านั้น 
                    10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                          (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                              (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                              (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                   10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก  
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ผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                     10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                     10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                       10.6 มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                            (1) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                            (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                              (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย             
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                              (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง              
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

             11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                      ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

              12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                      ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
พฤษภาคม 2564 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2 
------------------------------ 

1. ความเป็นมา 
 เนื่องจากบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ 1 และอาคารวิทยาศาสตร์ 2 มีนกมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  
ท าให้เกิดความสกปรกจากคราบมูลนก อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ จึงควรมีการติดตั้งตาข่ายดักนก
เพ่ือป้องกันไม่ให้นกมาอาศัยในอาคาร 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันนกมาอาศัยอยู่ภายในอาคาร ป้องกันการสกปรกจากคราบมูลนก ป้องกันการติดเชื้อโรค
ต่างๆ ที่มาจากนก 
 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 มีประสบการณ์และผลงานการติดตั้งตาข่ายกันนก วงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.00 บาท (สี่แสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 
4. ขอบเขตของงาน 

4.1  งานติดตั้งตาข่ายดักนก 
 4.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งตาข่าย โดยรูปแบบตาข่ายต้องฉีดขึ้นรูปเป็นช่องตาข่ายเป็นแผ่น

เดียวกัน ความกว้างของตาข่ายไม่เกินกว่า 12 มิลิเมตร x 12 มิลลิเมตร และมีขนาดหน้ากว้างตาข่ายไม่ต่ ากว่า 
3 เมตร วัสดุตาข่ายสีด าหรือสีใสท าจาก Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติ UV resistant , Abrasion , 
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Flame resistant โดยจะต้องมีเอกสารวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการติดตั้ง หรือ
มีการวิเคราะห์จากสถาบันในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือได้ 
 4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งโครงตาข่ายโดยการเจาะยึดเข้าที่ผนังหรือส่วนอ่ืนๆ ของอาคารให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง 
 4.1.3 การท าโครงตาข่ายจะต้องท าการยึดตาข่ายกับโครงสลิงให้มั่นคงแข็งแรง 
 4.1.4 การติดตั้งตาข่ายในแต่ละช่องจะต้องจัดตาข่ายให้ตึงเรียบร้อยสวยงาม สามารถป้องกัน
นก และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
 4.1.5 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 4.1.6  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตาข่ายป้องกันนกบริเวณอาคาร โดยใช้ตาข่ายตามข้อ 4.1.1 ร้อยตา
ข่ายเข้ากับสลิงหุ้มด้วย Polyvinylchloride หรือ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร            
สลิงด้านในเส้นสลิงตีเกลียว12 เส้นชุบด้วยกัลป์วาไนน์ หุ้มด้วยพลาสติก PVC ผสม UV โดยเจาะจับยึดเส้นสลิง
กับพ้ืนที่ติดตั้งช่องห่างแต่ละจุดยึดไม่เกิน 50 เซนติเมตร อุปกรณ์ในการจับยึดสลิงเป็นสกรูชนิด สแตนเลสข
นาดไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ขันยึดกับพุกตัวหนอน Polyvinylchloride              
หรือ PVC หรือ  สกรูสแตนเลสแบบยึดกับวัสดุผนังปูนหรือชนิดอื่นหรือเทียบเท่าเข้าพ้ืนที่ไปตามรูปแบบสถานที่
ที่ติดตั้ง (เอกสารแนบ) 

 4.1.7  บริเวณช่องกลางโดมหลังคาอาคารหลังการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ให้ยึดใต้ผืนตาข่าย
ด้วยสลิงหุ้ม Polyvinylchloride หรือ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ดึงเส้นสลิงจาก
อีกฝั่งไปยึดกับอีกฝั่งของอาคาร ลักษณะคล้ายช่องตารางสี่ เหลี่ยม สลิงด้านในตีเกลียว12 เส้นชุบด้วย         
กัลป์วาไนน์หุ้มด้วยพลาสติก PVC ผสม UV และยึดให้ตึงด้วยเกลียวเร่งชุบกัลป์วาไนน์ เบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 
3/16 นิ้ว โดยให้สามารถรองรับน้ าหนักของตาข่ายกันนกได้โดยไม่มีการหย่อนตัว 

 4.1.8 โครงเหล็กและชายคาใช้น๊อตสกรูส าหรับยิงโครงสร้าง ยึดสลิงที่ร้อยตาข่ายเข้ากับ
โครงสร้างเดิม หรือโครงสร้างที่ตั้งข้ึนเพื่อรองรับตาข่ายให้ ยึดติดตัวอาคารได้ สวยงามและคงทนแข็งแรง 

 4.1.9 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่อง Service ที่สะดวกต่อการบ ารุงรักษา(แบบ Zip หรือดีกว่า) 
บริเวณท่ีมีอุปกรณ์ตามที่ผู้จ้างระบุทุกจุด 

 4.1.10 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดพ้ืนที่ให้สะอาดเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ประจ าวัน 
 4.2  งานท าความสะอาดมูลนกและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 

 4.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องล้างท าความสะอาดมูลนกและรังนกทั่วบริเวณอาคารให้เรียบร้อยก่อนการ
ด าเนินการติดตั้งตาข่ายดักนก 
 4.2.2  ผู้รับจ้างจะต้องฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายหลังจากการท าความสะอาดมูลนกให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ด าเนินการ 
 
5.  เงื่อนไขการด าเนินการ และข้อก าหนดทั่วไป 
 5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าท าการส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่จริง เพ่ือประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานก่อนเข้าด าเนินการ 
 5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยละเอียด พร้อมส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเข้าด าเนินการ 
 5.3 วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
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 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 รวมถึงกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 5.5 กรณีแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ปรากฏตามขอบเขตของงาน และราคาที่เสนอมีความขัดแย้ง
กันผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุถือเป็นที่สุด 
 5.6 หากระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างจ าเป็นจะต้องรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้ขาย
ด าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวกลับคืนมาให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาคณะกรมการตรวจรับพัสดุก่อน
ดำเนินการ 
 5.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระท าของช่างของผู้ขายความเสียหายใดๆ อันเกิด
แก่งานที่ผู้ขายได้ท าข้ึนแม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม
หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
 5.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและรงงานที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ทันตามก าหนดระยะเวลา และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน 
ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานประพฤติตนไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างของสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและ
แรงงานของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไข
งานหรือระยะเวลาที่สุญเสียไปเพราะการนี้ ผู้ขายจะใช้เป็นข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยาย
ก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7. รับประกันผลงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน 

-------------------------- 
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