
สรุปสาระส าคัญ 
ขอบเขตของงานจ้างซ่อมปรบัปรุงโรงเลี้ยง, โรงนอนและห้องน้้า-ห้องส้วม 

ประจ้าปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
ของหน่วย กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญท่ี่ ๗ กรมทหารปืนใหญท่ี่ ๔ 

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

๑. ความเป็นมา 
 กองทัพบก  มีนโยบายให้ ซ่อมปรับปรุ ง โ รง เลี้ ยง ,  โรงนอนและห้องน้้ า -ห้องส้วม  
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ 
ซึ่งเป็นอาคารที่มีสภาพช้ารุดทรุดโทรมตามสภาพของการใช้งาน และขาดการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน  
ให้มีความสวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารได้อย่างสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง, โรงนอนและห้องน้้า-ห้องส้วม ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ 
กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ คือ ซ่อมอาคารโรงนอนทหาร 
หมายเลข ๘๙/๒๔๙๗ ของหน่วย กรมทหารราบที่ ๗, ซ่อมอาคารโรงครัว หมายเลข ๒๒๒/๑๘ ของหน่วย  
กรมทหารราบที่ ๗, ซ่อมอาคารโรงนอนทหาร หมายเลข ๑๐/๑๔ ของหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗  
กรมทหารปืนใหญ่ที่  ๔ ให้มีสภาพดี มีความสวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ประโยชน์ 
จากพื้นที่อาคารได้อย่างสูงสุด 

๓. คณุสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังก้าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี้านาจในการด้าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 ๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เ ข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ… 
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 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๕๐,๔๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เช่ือถือ 
 ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา  
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล  
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า     
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government  Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ๖ ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก้าหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
 ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรผู้ควบคุมงานคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าภาคีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
โยธา เป็นผู้ควบคุมงานประจ้า อย่างน้อย ๑ คน โดยมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม 
พ.ร.บ.ก้าหนด 
 ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส้าเนาใบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
 ๓.๑๕ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
และด้าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก 
ที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
  (๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก้าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริม
การผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละ
ของมูลค่าที่ก้าหนดได้ 
  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็ก  
ที่ผลิตภายในประเทศเสนอ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

/๔. แบบรปูรายการ... 
 
 



- ๓ - 
 
๔. แบบรปูรายการ หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และใช้คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก  
พ.ศ.๒๕๖๕ (เล่มสีฟ้า) และภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๕ (เล่มสีเหลือง) 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน ๑๐๕ วัน นับจากวันที่ก้าหนดการท้างานตามสัญญาจ้าง 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน 
 ก้าหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๐๕ วัน (หนึ่งร้อยห้าวัน) แบ่งออกเป็น ๒ งวด นับถัดจาก 
วันท้างานตามในสัญญา ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ จ้านวนเงิน ๔๐% จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท้าการซ่อมอาคารโรงนอนทหาร 
หมายเลข ๘๙/๒๔๙๗ ของหน่วย กรมทหารราบที่ ๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูป
รายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 งวดที่ ๒ จ้านวนเงิน ๖๐% จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท้าการซ่อมอาคารโรงครัว หมายเลข 
๒๒๒/๑๘ ของหน่วย กรมทหารราบที่ ๗ และซ่อมอาคารโรงนอนทหาร หมายเลข ๑๐/๑๔ ของหน่วย  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบรูป
รายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน 

หมายเหต ุ
 ๑. ผู้รับจ้างตอ้งรบัผิดชอบตามก้าหนดอายุรบัรองสภาพงาน ๒ ป ี
 ๒. ต้องมีช่างและกรรมกรท้างานประจ้าอย่างน้อย ๕ คน 
 ๓. ผู้รับจ้างตอ้งท้างานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงาน ภายใน ๑๐๕ วัน 
 นับตั้งแต่วันเริม่งานตามสัญญา ดังนี้.- 
 ๓.๑ งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 ๓.๒ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน 
 ๔. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพงานก่อสร้างในสาขา ๖  
งานก่อสร้างโครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๓/ว.๑๒๓ ลง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
 ๕. พัสดุที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา 
 ๖. เหลก็ที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่า
พัสดุทีจ่ะใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา 
 ๗. ผู้ รับจ้ างจัดท้ าแผนการใช้พัสดุที่ ผลิตภายในปร ะเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ภายใน ๖๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
 ๘. ผู้ รับจ้ างจัดท้าแผนการใช้ เหล็กที่ ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่
ได้ลงนามในสัญญา 
 

/๗. สถานที่สง่มอบ... 
 



คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR  

(ลงช่ือ) พ.อ.                                ประธานกรรมการ 
(ลงช่ือ) พ.ต.                                กรรมการ 
(ลงช่ือ) ร.อ.                                 กรรมการ 
 

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR  

(ลงช่ือ) พ.อ.พิษณุพงษ์   ใจพุทธ       ประธานกรรมการ 
(ลงช่ือ) พ.ต.สมัย         อุ่นตุ้ม         กรรมการ 
(ลงช่ือ) ร.อ.สุคิด          นันตาเวียง    กรรมการ 
 

- ๔ - 
 
๗. สถานที่ส่งมอบงาน 
 กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายกาวิละ ต้าบลวัดเกต อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  และ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่  ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่  ๔ ค่ายพระปิ่นเกล้า ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๘. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณโครงการ ๑,๓๐๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน) 

๙. อัตราค่าปรับ 
 เมื่อครบก้าหนดส่งมอบงานตามที่ก้าหนด หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งมอบงานตามงวดงาน 
ที่ก้าหนด ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจ้านวน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องช้าระ
ค่าปรับให้ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นรายวันเป็นจ้านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 
ของมูลค่าตามสัญญา 

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้  จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
โดยพิจารณาจากราคารวม 

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบขอ้มูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรอืแสดงความ
คิดเห็น  
    โดยเปดิเผย 
 ๑. ทางไปรษณีย์ สง่ 

    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
    กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
    ๒๘๕  ค่ายกาวิละ  ต้าบลวัดเกต  อ้าเภอเมือง 
    จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

 ๒. ทางโทรสารหรือโทรศัพท ์
      โทรสาร  ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๗๖ 
 โทร.      ๐ ๕๓๒๔ ๑๖๔๔  ต่อ  ๗๕๐๕๙ 
 ๓. ทาง  www.army๓๓.net 
 ๔. อีเมล์แอดเดรส  warroom.Mtb๓๓@gmail.com 
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและที่อยู่ของผู้ใหข้้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือมีความเห็นด้วย 

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