
สรุปสาระสำคญั 
ขอบเขตของงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานจัดหาและการผลิตเพ่ือแจกจ่าย  

และการซ่อมบำรุง สายยุทธโยธา   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ของหน่วย  มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหน่วยทหารในพื้นที่ 

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

๑. ความเป็นมา 
 กองทัพบก มีนโยบายให้บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ให้ปราศจากปลวกรบกวน ของอาคาร 
ในพ้ืนที่  มณฑลทหารบกท่ี ๓๓  จำนวน  ๗  หลัง ดังนี้  อาคารสโมสร ค่ายกาวิละ หมายเลข  ๒๒/๑๖  ของ  
มณฑลทหารบกท่ี  ๓๓,  อาคารกองบังคับการกองพัน   หมายเลข  ๒๙/๒๙   ของ   กองพันทหารราบที่  ๕ 
กรมทหารราบที่ ๗,  อาคารกองบังคับการกองพัน หมายเลข ๙/๓๐ ของ กองพันรบพิเศษท่ี ๒ กรมรบพิเศษ  
ที่ ๕, อาคารกองบัญชาการกองพล หมายเลข ๓/๓๑ ของ กองพลทหารราบที่ ๗, อาคารกองบังคับการกองพัน  
หมายเลข ๑๑/๒๖ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗, อาคารกองบังการกอง หมายเลข  ๕๕/๑๘  
ของ  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก และอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ – ๔  
หมายเลข  ๓/๓๖ ของ  หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่  ๑  กองพลทหารราบที่ ๔  ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือบำรุงรักษาอาคารสำนักงานให้ปราศจากปลวกรบกวน ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 ๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่   
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                                                                                                       /ผู้เสนอราคา ... 
 
 
 



                                                        -๒- 
 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา  
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
  (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล  
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า     
ทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Government  Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

แบบรูปที่ใช้ 

หมายเลข                              ชนิดของแบบรูป                                       แผ่นที่      จำนวน 
๓-๐๔๐-๕๖      ผังบรเิวณ ค่ายกาวลิะ มทบ.๓๓, ร.๗, ร.๗ พัน.๑                                         
                    ต.วัดเกต อ.เมือง จว.เชียงใหม่                     ๑           ๑ 
๓-๐๖๐-๓๗      ผังบรเิวณ ค่ายโสณบณัฑิตย ์ร.๗ พัน.๕ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน             ๑           ๑ 
๓-๐๕๕-๓๖  ผังบริเวณ รพศ.๕, รพศ.๕ พัน.๑ รพศ.๕ พัน.๒  ค่ายขุนเณร             
   ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่                     ๑             ๑ 
๓-๐๕๔-๓๓ ผังบริเวณ พล.ร.๗  อ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่           ๑             ๑ 
๓-๐๕๗-๓๕ ผังบริเวณ  ร.๗ พัน.๒  ค่ายพิชิตปรีชากร  อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่           ๑             ๑ 
๓-๐๕๖-๓๖ ผังบริเวณ มว.ซบร.สน.๑ กอง สพบ.พล.ร.๔ อ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่        ๑            ๑ 
๓-๐๕๑-๓๕ ผังบริเวณ กศษ.๓ กส.ทบ. อ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่          ๑             ๑ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่กำหนดการทำงานตามสัญญาจ้าง 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
 กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) แบ่งออกเป็น ๒ งวด นับถัดจากวันทำงาน
ตามในสัญญา ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินค่างานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ โดยวิธีการอัด
น้ำยาลงดินและฉีดพ่น ทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างต้องทำการกำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีอัดน้ำยาลงดินและ
ฉีดพ่นอาคารสโมสร ค่ายกาวิละ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ หมายเลข ๒๒/๑๖, อาคารกองบังคับการกองพัน 
หมายเลข  ๒๙/๒๙  ของ  กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหาราบที่ ๗,  อาคารกองบังคับการกองพัน หมายเลข  
๙/๓๐  ของ   กองพันรบพิเศษท่ี  ๒  กรมรบพิเศษที่ ๕,  อาคารกองบัญชาการกองพล หมายเลข ๓/๓๑  ของ   
                                                                                                                     /กองพล ... 



                                                            -๓- 
กองพลทหารราบที่ ๗,  อาคารกองบังคับการกอง  หมายเลข๕๕/๑๘  ของ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ 
กรมการสัตว์ทหารบก และอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒-๔ หมายเลข ๓/๓๖ ของ หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้า  
ที่ ๑  กองพลทหารราบที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๑.๑.๑ -๑.๑.๑.๓, ข้อ ๑.๒.๑.๑ – ๑.๒.๑.๓, ข้อ ๑.๓.๑.๑ 
– ๑.๓.๑.๓ ข้อ ๑.๔.๑.๑ – ๑.๔.๑.๓ ข้อ ๑.๕.๑.๑ – ๑.๕.๑.๓ ข้อ ๑.๖.๑.๑ – ๑.๖.๑.๓ และ ข้อ ๑.๗.๑.๑ – 
๑.๗.๑.๓  เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร การขออนุมัติใช้ รายงานสภาพอาคารก่อนทำและหลังทำ ภาพนิ่ง 
ประกอบ  ถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ  และสัญญา  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง    
เรียบร้อยแล้ว  ภายใน  ๑๕  วัน 
                   งวดที่ ๒  (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินค่างานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ 
โดยวิธีการอัดน้ำยาลงดินและฉีดพ่น ทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างต้องทำการกำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีอัด
น้ำยาลงดินและฉีดพ่นอาคารสโมสร  ค่ายกาวิละ   จังหวัดทหารบกเชียงใหม่   หมายเลข  ๒๒/๑๖,  อาคาร 
กองบังคับการกองพัน หมายเลข ๒๙/๒๙ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหาราบที่ ๗,  อาคารกองบังคับการ
กองพัน   หมายเลข  ๙/๓๐  ของ   กองพันรบพิเศษที่  ๒  กรมรบพิเศษที่ ๕,  อาคารกองบัญชาการกองพล 
หมายเลข ๓/๓๑ ของ กองพลทหารราบที่ ๗, อาคารกองบังคับการกอง หมายเลข ๕๕/๑๘  ของ กองการสัตว์ 
และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก และอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒-๔ หมายเลข ๓/๓๖ ของ 
หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ ๑  กองพลทหารราบที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๑.๒.๑ -๑.๑.๒.๔, ข้อ ๑.๒.๒.๑ – 
๑.๒.๒.๔,ข้อ ๑.๓.๒.๑ – ๑.๓.๒.๔ ข้อ ๑.๔.๒.๑ – ๑.๔.๒.๔ ข้อ ๑.๕.๒.๑ – ๑.๕.๒.๔ ข้อ ๑.๖.๒.๑–๑.๖.๒.๔ 
และ ข้อ ๑.๗.๒.๑ – ๑.๗.๒.๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร การขออนุมัติใช้ รายงานสภาพอาคารก่อนทำ
และหลังทำ ภาพนิ่งประกอบ  ถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญา  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ภายใน  ๓๐  วัน  

หมายเหตุ 
 ๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามกำหนดอายุรับรองสภาพงาน  ๔  ป ี
 ๒. ต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ๑ คน ช่าง และกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อย 
                         วันละ  ๓  คน 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  และส่งมอบงาน ภายใน  ๓๐ วัน  
 ๓.๑ งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จใน ๑๕ วัน  
 ๓.๒ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย  ให้แล้วเสร็จใน  ๓๐ วัน  
     ๓.๔ เอกสารประกอบการขอส่งงวดงานประกอบด้วย 
                            ๓.๔.๑ รายงานการสำรวจสภาพอาคารก่อนการวางเหยื่อล่อประกอบภาพนิ่ง 
                            ๓.๔.๒ เอกสารขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
                   ๔. หลักเกณฑ์ของผู้รับจ้าง 
                       ๔.๑ ต้องมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งออกให้โดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
                       ๔.๒ ต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายที่ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ โดยได้รับ
หนังสือรับรองผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายจาก คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานที่สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยารับรองอย่างน้อย ๑  คัน 
      ๔.๓ ต้องมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  ผ่านการทดสอบและได้
ประกาศนียบัตรรับรองหนังสือจากหน่วยราชการ หรือสภาอุตสาหกรรม  อย่างน้อย  ๑  คน 
      ๔.๔ ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกให้ โดย  
                                                                                                           /กรุงเทพ ... 
 
 



                                                       -๔- 
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้ประกอบการนั้นตั้งอยู่ 
      ๔.๕  น้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ ที่ผู้รับจ้างใช้ เป็นสารออกฤทธิ์ ฟิโพรนิล ไม่
น้อยกว่า  ๕ %  SC (Fipronil ๕ %) ต้องได้รับการจดทะเบียนกับ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข อย่างถูกต้อง โดยต้องนำมาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณา ในวันเปิดซองประกาศ 
      ๔.๖ ผู้รับจ้างต้องทำการฉีดพ่นและอัดลงดิน เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม บริเวณจุดที่คาด
ว่าศัตรูทำลายไม่จะเข้ามาทำลายอาคาร 
      ๔.๗ ภายในกำหนดการรับประกันความเสียหาย ที่เกิดจากการเข้าทำลายของศัตรูทำลาย
ไม้ ในระยะเวลา  ๔  ปี  นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการตรวยรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย หากตรวจพบ 
ความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของศัตรูทำลายไม้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมในส่วนที่  
เสียหายของอาคาร ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม ภายใน  ๗  วัน   
      ๔.๘ การรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของศัตรูทำลายไม้ ภายใน
กำหนดการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำลายของศัตรูทำลายไม้ ในระยะเวลา  ๔ ปี ผู้รับจ้าง 
ต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซมคืนสภาพ คิดเป็นค่าใช่จ่ายไม่เกิน ๒ เท่า ของวงเงินการสั่งจ้างของสัญญา 
                   ๕. งานนี้ใช้สัญญาปรับราคาได้ และวงเงินทั้งหมดมีค่างานตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 
                       -  หมวดที่ ๑  งานอาคาร  ๑๐๐ % 
๗. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณโครงการ  ๕๓๘,๖๕๐.- บาท 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
    โดยเปิดเผย 
 ๑. ทางไปรษณีย์ ส่ง 

       ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
       กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ 
       ๒๘๕  ค่ายกาวิละ  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง 
       จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

 ๒. ทางโทรสารหรือโทรศัพท์ 
      โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๗๖ 
 โทร.      ๐ ๕๓๒๔ ๑๖๔๔  ต่อ  ๗๕๐๕๙ 
 ๓. ทาง  www.army33.net 
 ๔. อเีมล์แอดเดรส  warroom.Mtb33@gmail.com   

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือมีความเห็นด้วย 

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