
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

                    เทศบาลนครรังสิต  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "เทศบาล"   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างยาม 
รักษาความปลอดภัยส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รวม ๑๑ เดือน  โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ 
และทรัพย์สิน  ณ อาคารส านักงานเทศบาล (หลังเก่า) ของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งประกอบด้วย 

                            - อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต 

                            - อาคารส านักงานเทศกิจ 

                            - อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒ และศูนย์บริการงานสัตวแพทย์ 
                            - ที่ท าการชุนชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๑ (ตู้คอนเทนเนอร์) 
                            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเทศบาลนครรังสิต (AT๒C) 
                            รวมถึงศูนย์กายภาพบ าบัดเทศบาลนครรังสิต (ตู้คอนเทนเนอร์) และ 
                         - พ้ืนที่บริเวณโดยรอบทั้งหมดของส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ 
                          ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของเทศบาลฯ  
                          (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
                     โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตของการจ้าง ดังนี้ 
                        ๑.  พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จ านวน ๔ คน ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๑๖ ชั่วโมง 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ผลัด ๆ ละ ๘ ชั่วโมง  ดังนี้ 
                      (๑)  วันปฏิบัติราชการตามปกติ  จ านวน ๒ ผลัดๆ ละ ๘ ชั่วโมง โดย 
   ผลัดที่ ๑  เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.  พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
                                                                                          จ านวน ๒ คน 
                ผลัดที่ ๒  เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ของวันรุ่งขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย 

                                                                                             รับอนุญาต  จ านวน ๒ คน 
                        (๒)  วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่  จ านวน ๒ ผลัดๆ ละ ๘ ชั่วโมง โดย 
                               ผลัดที่ ๑  เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.  พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
                                                                              จ านวน ๒ คน 
                               ผลัดที่ ๒  เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ของวันรุ่งขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย 
                                                                              รับอนุญาต  จ านวน ๒ คน 
 

/๒.  หัวหน้า… 



-๒- 
 

                       ๒.  หัวหน้าผูค้วบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ๑ คน ท าหน้าที่ควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
และประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดเวลา 

                     ๓. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามข้อระเบียบกฎหมาย และ
รายละเอียดข้อก าหนดและขอบเขตของงาน  (TOR)  จ้างยามรักษาความปลอดภัยส านักงานเทศบาล 
นครรังสิต (หลังเก่า)  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

            ราคากลางของงาน 

                     เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๗๔,๙๒๔.๑๖ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์) 
 

               ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล
นครรังสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 

/๑๒. ผู้ยื่น… 



-๓- 
 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

          ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์  
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www. pathumthani.go.th 
www.rangsit.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๗-๖๐๐๐ 
ต่อ ๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน  โปรดสอบถาม
มายัง  เทศบาลนครรังสิต ผ่านทางอีเมล์ 4130301@dla.go.th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  โดยเทศบาลนครรังสิตจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง  
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www. pathumthani.go.th www.rangsit.org และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  

  
            (นายวีรพงษ์    พิทักษ์ไพบูลย์กิจ) 

                                       รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                      นายกเทศมนตรีนครรังสิต 

 
 

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


