
สรุปสาระส าคญั 
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ 
----------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 
 กองทัพบก มีนโยบายให้ก่อสร้างอาคารคลัง สป.๕ และรั้วลวดหนามรอบคลัง สป.๕   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๓ รายการ ให้กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เพ่ือใช้ในราชการของหน่วย 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้รับจ้างด าเนินการ ก่อสร้างอาคารคลัง สป.๕ และรั้วลวดหนามรอบคลัง สป.๕  
ให้กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 
 ๑. สร้างอาคารคลัง สป.๕ 
  ๑.๑ สร้างอาคารคลัง สป.๕ (แบบที่ ๒) อาคารชั้นเดียว มีแท่นวางกระสุน ขนาด  
๑๐.๐๐ ม. X ๒๐.๐๐ ม. พร้อมมีการป้องกันก าจัดศัตรูท าลายเนื้อไม้ และทาสี รายละเอียดตามแบบ  
ทบ.๒๘๘๔ ง. จ านวน ๒ หลัง 
   ๑.๑.๑ โต๊ะ ขนาด ๔.๑๐ ม. x ๗.๖๐ ม. จ านวน ๘ ตัว 
  ๑.๒ ไฟฟ้าล้อมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ๔๖๔๙ ก. จ านวน ๒ หลัง 
  ๑.๓ ประตูและรั้วลวดหนาม พร้อมทาสี(รั้วทาสีเฉพาะเสา) ความยาวประมาณ ๙๓.๐๐ ม. 
พร้อมเสาค้ ายัน รายละเอียดตามแบบ ๔๓๙๓ จ านวน ๒ ชุด 
  ๑.๔ ถังน้ าดับเพลิง พร้อมทาสี  (จุ ๑.๕๐ ลบ.ม.) รายละเอียดตามแบบ ๓๓๔๔  
จ านวน ๒ แห่ง 
  ๑.๕ ตัดดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคาร ให้ได้ระดับตามที่ก าหนดไว้ในผัง จ านวนประมาณ 
๓๘,๖๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น จ านวน ๑ แห่ง 
  ๑.๖ สร้างถนน ค.ส.ล. เข้าอาคาร รับน้ าหนัก ๑๒ ตัน พ้ืนที่ประมาณ ๘๐๗.๐๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ จ านวน ๑ แห่ง 
  ๑.๗ คัน ค.ส.ล. ล้อมรอบคลัง สป.๕ ความยาวประมาณ ๘๘.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ 
ทบ.๔๕๕๔ แบบที่ ๑ จ านวน ๒ แห่ง 
  ๑.๘ เสาล่อฟ้า สูง ๒๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๒๕ จ านวน ๒ ต้น 
  ๑.๙ ถากถาง ตัดต้นไม้  บริ เวณพ้ืนที่ก่อสร้าง พ้ืนที่ประมาณ ๔,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.  
จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. สร้างรั้วลวดหนาม ล้อมรอบคลัง สป.๕ 
  ๒.๑ สร้างรั้วลวดหนาม ล้อมรอบคลัง สป.๕ พร้อมทาสี (รั้วทาสีเฉพาะเสา) ความยาว
ประมาณ ๑๖๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ ๙๘๖๙ จ านวน ๑ แห่ง 
  ๒.๒ รื้อรั้วลวดหนามของเดิม ความยาวประมาณ ๑๖.๐๐ ม. จ านวน ๑ แห่ง 
 ๓. วางระบายน้ าแบบเปิด E๒ ความยาวประมาณ ๑๓๗.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ  
ทบ.๗๒๖๔ จ านวน ๑ แห่ง 
 

/๓. คุณสมบัติ... 
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๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 ๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๕,๑๕๐.- บาท (ห้าล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เชื่อถือ 
 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา  
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
  (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล  
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่ง 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า     
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government  Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

/๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบ... 
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 ๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ๖ ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และใช้คู่มือการปฏิบัติ งานก่อสร้างของกองทัพบก  
พ.ศ.๒๕๖๔ (เล่มสีฟ้า) และภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๔ (เล่มสีเหลือง) 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดการท างานตามสัญญาจ้าง 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
 ก าหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) แบ่งออกเป็น ๘ งวด นับถัดจากวัน
ท างานตามในสัญญา ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ จ านวนเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ตัดดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง, ถากถาง, ตัดต้นไม้, รื้อรั้วลวดหนาม
ของเดิม บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ของ งานโครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ โครงการ
เสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๓ ของ มทบ.๓๓ พล.ร.๗ 
อ.แม่ริม จว.ช.ม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้าง
ไดร้ับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 งวดที่ ๒ จ านวนเงินร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ท าฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน, ท าพ้ืน, พร้อมท าการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูท าลายเนื้อไม้โดยการอัด-ฉีดน้ ายาลงดิน, ท าหลังคาคลัง สป.๕ (แบบที่ ๒) รายละเอียด
หมายเลขแบบ ทบ.๒๘๘๔ ง. จ านวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ
และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
 งวดที่ ๓ จ านวนเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ท าผนัง, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ท าฝ้าเพดาน อาคารคลัง สป.๕  
(แบบที่ ๒) รายละเอียดหมายเลขแบบ ทบ.๒๘๘๔ ง. จ านวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน 
 งวดที่ ๔ จ านวนเงินร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ท าฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน, ท าพ้ืน, พร้อมท าการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูท าลายเนื้อไม้โดยการอัด-ฉีดน้ ายาลงดิน, ท าหลังคาคลัง สป.๕ (แบบที่ ๒) รายละเอียด
หมายเลขแบบ ทบ.๒๘๘๔ ง. จ านวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ
และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
 งวดที่ ๕ จ านวนเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ท าผนัง, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ท าฝ้าเพดาน อาคารคลัง สป.๕  
(แบบที่ ๒) รายละเอียดหมายเลขแบบ ทบ.๒๘๘๔ ง. จ านวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน 

/งวดที่ ๖... 
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 งวดที่ ๖ จ านวนเงินร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ สร้างคัน ค.ส.ล. ล้อมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๕๔ 
แบบที่ ๑ จ านวน ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและสัญญา  
และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน 
 งวดที่ ๗ จ านวนเงินร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้าจ่าย 
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ สร้างคัน ค.ส.ล. ล้อมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๕๔ 
แบบที่ ๑ จ านวน ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและสัญญา  
และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน 
 งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จ านวนเงินร้อยละ ๒๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด และได้หักคืนเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ สร้างรางระบายน้ าแบบเปิด E๒ รายละเอียดตามแบบ 
ทบ.๗๒๖๔, สร้างถนน ค.ส.ล. เข้าอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓, สร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบคลัง 
สป.๕ รายละเอียดตามแบบ ๙๘๖๙, สร้างประตูและรั้วลวดหนาม พร้อมเสาค้ ายัน รายละเอียดตามแบบ 
๔๓๙๓, ติดตั้งไฟฟ้าล้อมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ๔๖๔๙ ก., สร้างถังน้ าดับเพลิง จุ ๑.๕๐ ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ ๓๓๔๔, ติดตั้งเสาล่อฟ้า รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๒๕, เชื่อมโยงไฟฟ้าภายนอก 
เข้ากับไฟฟ้าล้อมรอบคลัง และท างานในส่วนที่เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ของ ทภ.๓ ของ มทบ.๓๓ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จว.ช.ม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูป
รายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

หมายเหตุ 
 ๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามก าหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน ๒ ปี 
 ๒. ต้องมีช่างและกรรมกรท างานประจ าอย่างน้อย ๕ คน 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องท างานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน 
 นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา ดังนี้.- 
 ๓.๑ งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วัน  
 ๓.๒ งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จใน ๙๐ วัน 
 ๓.๓ งวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จใน ๑๒๐ วัน 
 ๓.๔ งวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จใน ๑๕๐ วัน 
 ๓.๕ งวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จใน ๑๘๐ วัน 
 ๓.๖ งวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จใน ๒๐๐ วัน 
 ๓.๗ งวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จใน ๒๓๐ วัน 
 ๓.๘ งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จใน ๒๗๐ วัน 
 ๔. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพงานก่อสร้างในสาขา ๖  
งานก่อสร้างโครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่นร ๐๒๐๓/ว.๑๒๓ ลง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ ดังนี้.- 
  ๔.๑ ช่างไม้และช่างเหล็ก(ก่อสร้าง)  ๒ คน 
  ๔.๒ ช่างไฟฟ้า    ๑ คน 
  ๔.๓ ช่างปูน     ๑ คน 
  ๔.๔ ช่างสี     ๑ คน 
 

/๕. ในการป้องกัน... 
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 ๕. ในการป้องกันและก าจัดศัตรูท าลายเนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ช านาญ 
จากบริษัทผู้ผลิตตัวยา และจะต้องรับประกันผลงาน ๔ ปี ทั้งนี้ น้ ายาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และ
ผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นก ากับ 

๗. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณโครงการ  ๑๐,๐๙๐,๓๐๐.- บาท 
 ราคากลางงานก่อสร้าง  ๑๐,๐๙๐,๓๐๐.- บาท 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
    โดยเปิดเผย 
 ๑. ทางไปรษณีย์ ส่ง 

    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ 
    มณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
    ๒๘๕  ค่ายกาวิละ  ต าบลวัดเกต  อ าเภอเมือง 
    จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

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

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือมีความเห็นด้วย 

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

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

พ.อ.ประณต    ศิริพันธ์             ประธานกรรมการ 
พ.ต.สมัย        อุ่นตุ้ม               กรรมการ 
ร.อ.พงศ์ภัค     พยังเค              กรรมการ 
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