
 
 
 
 
 
 
                                         ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๙ 
 เรื่อง  สอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ มณฑลทหารบกท่ี  ๓๙     
                                                         

                    มณฑลทหารบกที่  ๓๙  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ต าบลบ้านคลอง   อ าเภอเมือง      
จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ มณฑลทหารบกที่  ๓๙ ในวงเงิน 
๖๐๖,๔๐๐.-บาท ( หกแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน )  
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว 
  ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง  ของ  มณฑลทหารบกที่  ๓๙ 

 ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    
มณฑลทหารบกที ่ ๓๙  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้   
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑) 
มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเป็น
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ตามข้อ   ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากเว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สาม
หมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจะจ่ายเงินสดก็ได้ 
 

/ก าหนดยื่นซองสอบ… 
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 ก าหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ในวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราช ต าบลบ้านคลอง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่รับยื่นซองเสนอราคา ทางไปรษณีย์    
( ดูสถานที่ในวันที่มาขอรับเอกสารสอบราคา ) 
                   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่  ๓๙    
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลบ้านคลอง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา                                                                                            
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐    
ดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  www.gpeocurement.go.th , www.jtbpl.net  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๔๐๒ - ๓  ในวันและเวลาราชการ   
 
    ประกาศ       ณ       วันที่     ๖    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 พันเอก        

                           ( ธัฐธร    ศรศาสตร์ปรีชา ) 
                                                           รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ท าการแทน 
                                                    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี  ๓๙ 
แผนกพลาธิการ  
 
 
                                                                         
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ ๕/๒๕๖๐ 
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๙  

ตามประกาศสอบราคา มณฑลทหารบกท่ี ๓๙   
ลงวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

                      

  มณฑลทหารบกที่ ๓๙  มีความประสงค์จะสอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ของ    
มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ในวงเงิน ๖๐๖,๔๐๐.-บาท ( หกแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑ แบบใบเสนอราคา  
 ๑.๒ แบบรายการละเอียดการซ่อม   
 ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                        ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
               (๑) หลักประกันสัญญา 
            (๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 (๓) ………………………………………………………………….………………………………………………..…………. 
                     (๔) …………………………………………………………………..………………………………….………………………. 
                                ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ ผนวก  ก. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน   

 ๒. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล    หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                                                                                                           /๒.๕ ผู้ประสงค์…. 
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                        ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  ในการจ้างของ
มณฑลทหารบกที่ ๓๙  
                         ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  ๓๐๓,๒๐๐.-บาท  ( สามแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน ) ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ส่ง
งานงวดสุดท้าย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ เชื่อถือ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
จ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคล
เป็นสัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจะจ่ายเงินสดก็ได้ 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่บุคคลให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
 (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีผู้ร่วม 
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล    
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ 
(๑)  
 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
                                                                       /(๑)  หนังสือมอบ….. 
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                               (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน                                                                                

 (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง  ( หรือใบแจ้งปริมาณงาน )  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                              (๓) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)                                                              
 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ไปท าการตรวจดูสถานที่                                                                                                        
ซ่อมแล้วและได้รับฟังค าชี้แจง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   
หากมีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงานและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง 
ให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ            
ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดทหารบกพิษณุโลก                                                           
 ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู   ร่างสัญญา   รูปแบบ 
และรายละเอียดอ่ืน ฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                                                                                                                                                                                                                        
          ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้า
ซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   
เลขที ่ ๕/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ”  ยื่นต่อแผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ในระหว่าง
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ  แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอ
ราคาแล้ว  จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด      
                            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน   หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม 
                                                                                                               /ข้อ ๑.๖ (๒).... 
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ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
คณะกรรมการ ฯ   จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา   และ
ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  จะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวฐานเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ประสงค ์
จะเสนอราคารายนั้น   เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ    และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
เพราะเหตุ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน                
ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการ   อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรม การเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙           
ให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
เป็นต้นไป  
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ 
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
ให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ มีอ านาจยกเลิก การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  มณฑลทหารบกท่ี ๓๙  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
                        ๕.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ  
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ 
ที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อ  มณฑลทหารบกที่ ๓๙  เท่านั้น 
 ๕.๓ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๙  
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรอืลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา อย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนด ในเอกสารสอบราคา   ที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                                                                                         /(๔) ราคาที่เสนอ…. 
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 (๔) ราคาที่เสนอมีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
หรือมณฑลทหารบกที่ ๓๙  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เกี่ยวกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  มณฑลทหารบกที่ ๓๙ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือ ไม่ท าสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง                                                                                          
      ๕.๕ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างใน  จ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง                                                                                                                  
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของมณฑลทหารบกที่ ๓๙ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค ์
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ ๓๙ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   
และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ  โดยไม่สุจริต เช่นกระท าการเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือ
ใช้นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
     ๕.๖ ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่ 
อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นชี้แจง   และ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการสอบราคาจ้างให้เสร็จ
สมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น                                   
 ๕.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา   ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒)  มณฑลทหารบกที่ ๓๙       
มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม
ข้อ ๔.๕  และมณฑลทหารบกที่ ๓๙ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๖. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคา   จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง  ดังระบุ ในข้อ ๑.๓  กับ
มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ภายใน  ๗  วัน   นับถัดวันที่ได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ยืดถือไว้ในขณะท าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                ๖.๑ เงินสด  
                                ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาจ้าง  
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการ  ของทางราชการ 
 ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
       ๖.๔ หนังสือค้ าประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน   
                                                                                                                /หรือบริษัท.... 
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หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                      ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                               หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

๗. ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 
                         มณฑลทหารบกท่ี ๓๙  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ก่อสร้าง ฯ  ตามสัญญาให้แล้วเสร็จตามก าหนด ( ตามผนวก  ก.) แนบท้ายประกาศสอบราคาฉบับนี้                                                                                               
                                 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างนี้ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง  ชื่อธนาคาร…..……………….………  สาขา………………..……….. ชื่อบัญชี…….……...……..…เลขที่บัญชี………………….….ทั้งนี้   
ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียก   และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนงวดนั้น ๆ 
 ๘. อัตราการปรับ                                               
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคา   ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง   ตามแบบดังระบุ 
ไว้ในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้  ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปีจากกองทัพบก         
                    ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ฯ  ในการสอบราคาครั้งนี้   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๖๐๖,๔๐๐.-บาท  ( หกแสนหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน )      
         ๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา 
หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ จะพิจารณาเรียกร้อง ให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                        ๑๐.๓ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม เงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                           การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  ตามสูตรการปรับราคา ตามระบุในข้อ ๑.๕  จะน าใช้ใน
กรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการต่อไปนี้ 
                           - งานอาคาร งานหมวด ๑ = ๑๐๐%  
                          สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่  มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                                                                                                         /๑๒. มาตรฐาน.... 
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 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อมณฑลทหารบกที่ ๓๙  ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดไว้เป็นผู้รับจ้าง  
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าวผู้ประสงค์จะเสนอราคา    จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง    จากคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการอ่ืน    หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.,  ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕  
ของแต่ละสาขาช่าง    งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม  พ.ร.บ.  การประกอบอาชีพงานก่อสร้างในสาขา ๖ 
งานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป              
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                           ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ที่กฎหมายและ 
ระเบียบ ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 
 
                   มณฑลทหารบกที่ ๓๙ 

                                                            ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

                                                            พ.ท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   (ผนวก  ก) 
ใช้ประกอบประกาศสอบราคาของมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ลงวันที ่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ 
ต าบลบ้านคลอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  

……………..…………………….. 
 

- งานนี้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้หมวดต่างๆ ดังนี้.- 
                    ๑. งานอาคาร   หมวด ๑ 
                    ๒. ค่างานคงที่   
      

วิธีการจ่ายเงิน 
                  งานงวดที่ ๑   จ านวนเงินร้อยละ ๔๕% ของค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
เดินสายเมน ตามข้อ ๑ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามข้อ ๒ ( ๒.๑ และ ๒.๒ ) ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๙  
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็น
การถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๐ วัน ( ท างานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา ) 

 งานงวดที่ ๒  จ านวนเงินร้อยละ ๕๕% ของค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามข้อ ๒ ( ๒.๓ และ ๒.๔ ) พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์และแผ่น
อลูมิเนียม ตาม ข้อ ๓ ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๙  เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการและ
สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕ วัน ( ท างานให้แล้ว
เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา ) 
 
หมายเหตุ       ๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามก าหนดอายุรับรองสภาพงาน  ๒  ปี 
                   ๒. ต้องมีช่างและกรรมกรท างานประจ าอย่างน้อย วันละ ๕ คน 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องท างานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน  ๔๕  วัน 
                        ทั้งนี้  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

………………………..………….. 
 

                         มณฑลทหารบกที่ ๓๙ 

                                                             พันโท 

                                                                        ( ทวนทอง       สิทธ ิ) 
                                                                   พลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
( ปร้ิน 2 ชุด )



ประกาศสอบราคา 

 มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะสอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ของ  มณฑลทหารบกท่ี ๓๙     
ต าบลบ้านคลอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
                 บริษัท,  ห้างหุ้นส่วน ฯ   ผู้รับเหมาที่มีอาชีพโดยตรง   สนใจขอทราบรายละเอียดได้ท่ี   
แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก ตามล าดับดังนี้.- 
 ๑. สถานที่สอบราคา  มณฑลทหารบกที่ ๓๙ 
                    ๒. งานสอบราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ของ  มณฑลทหารบกที่ ๓๙  ต าบลบ้านคลอง  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
 ๓. ก าหนดเวลาการให้ใบเสนอราคา, รายการละเอียดการซ่อมฯ  ขอรับได้ตั้งแต่วันที่          
๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  ค่ายสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช  ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันและเวลาราชการ  
 ๔. วันเวลายื่นซองสอบราคาและสถานที่   ก าหนดยื่นซอง ฯ 
                         ในวันที่  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา     
๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ นาฬิกา  ณ  แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช          
ต าบลบ้านคลอง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
  ๕. ก าหนดเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคา   ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐     
ณ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป   

๖. เงินล่วงหน้า  ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า  
  ๗. คุณสมบัติผู้ยื่นซองสอบราคา   ต้องมีอาชีพรับจ้างโดยตรงกับงานที่สอบราคา   
 
    …………………………………………….. 

 
                     ตรวจถูกต้อง 

                พันโท 
                                                                        ( ทวนทอง       สิทธ ิ) 
                                                                            พลาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 


