
             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ        ผพธ.ทภ.๒         (โทร.ทบ. ๒๒๐๗๘)                                                                                                                                      
ที่  กห ๐๔๘๒.๐๒๗/๒๔๔๒                           วันที่       ๓๐         ธ.ค. ๖๓                                     
เร่ือง  ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะท่ี ๒)  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒   

เรียน  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ กกบ.ทภ.๒ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๘๒.๐๑๔/๓๐๑๕ ลง ๒๓ ธ.ค. ๖๓       จ านวน ๑ ชุด  

  ๑. ผบ.ทบ. (มทภ.๒ รับค าสั่ง ฯ) ได้กรุณาอนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานโครงการ
ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ 
วงเงินรวม ๑๑,๐๔๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ก าลังพลและเครื่องมือช่างของ
หน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด าเนินการ โดยให้ ทภ.๒ เป็นหน่วยด าเนินกรรมวิธีจัดหา รายละเอียดตามสิ่งที่       
ส่งมาด้วย 

  ๒. เพ่ือให้การด าเนินกรรมวิธีจัดหาของ ผพธ.ทภ.๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อ
ความต้องการของหน่วย ผพธ.ทภ.๒ จึงขอให้ ผยย.ทภ.๒ (คณะกรรมการก าหนดราคากลาง) พิจารณา     
ราคากลางตามแผนจัดหาในครั้งนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ในวงเงิน ๑๑,๐๔๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่น     
สองร้อยบาทถ้วน) แล้วขอเรื่องคืนเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     

     พ.อ.รัตนพงศ์  บัตรจัตุรัส 
             ( รัตนพงศ์  บัตรจัตุรัส ) 
                    นพธ.ทภ.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ          ผยย.ทภ.๒         ( โทร ๒๒๐๗๙ )            

ที ่กห ๐๔๘๒.๐๒๘/                                     วันที ่       ๓๐         ธ.ค. ๖๓  

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน  
 ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒  

เรียน    ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน  
   ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒  

อ้างถึง  ๑. ค าสั่ง ทภ.๒ ที่ ๖๒๑/๒๕๖๓ ลง ๑๖ เม.ย. ๖๓ 
          ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห ๐๔๘๒.๐๒๗/๔๒๒๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
                   และเอกสารประกอบเรื่อง                จ านวน ๑ ชุด 

 ด้วย ผพธ.ทภ๒ รายงานว่า ขอให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามแผนจัดหา          
งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ของ ทภ.๒ ด าเนินการตรวจสอบราคากลางตามแผนงานดังกล่าว ในวงเงิน ๑๑,๐๔๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้าน  
สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามอ้างถึง ๒ จึงขอให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางฯ ของ ทภ.๒ 
ได้พิจารณาตรวจสอบความต้องการงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ.  
(ระยะท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ดังกล่าวด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

                                                             พ.อ.นรนท   รุ่งญาณาธรณ์       
  ( นรนท   รุ่งญาณาธรณ์ ) 
    นยย.ทภ.๒      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ          ผยย.ทภ.๒         ( โทร ๒๒๐๗๙ )            

ที ่ต่อ กห ๐๔๘๒.๐๒๘/                                   วันที ่      ๓๐          ธ.ค. ๖๓  

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน  
 ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ 

เรียน    มทภ.๒ (ผ่าน ผพธ.ทภ.๒) 

อ้างถึง  ๑. ค าสั่ง ทภ.๒ ที่ ๖๒๑/๒๕๖๓ ลง ๑๖ เม.ย. ๖๓ 
          ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ ผพธ.ทภ.๒ ที่ กห ๐๔๘๒.๐๒๗/๔๒๒๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
                   และเอกสารประกอบเรื่อง                จ านวน ๑ ชุด 

  ตามค าสั่งที่อ้างถึง ๑ ให้กระผม พ.อ.ธานิน ค าทิพย์ พร้อมด้วย พ.อ.นรนท รุ่งญาณาธรณ์ 
และ พ.ท.อภินันท์  บัณฑิต เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถว
นายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใช้ก าลังพลและ
เครื่องมือช่างของหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด าเนินการ ได้ท าการตรวจสอบราคากลาง ตามแผนงานดังกล่าว    
ในวงเงิน ๑๑,๐๔๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ตามอ้างถึง ๒ เพ่ือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กระผม พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบ โดยยึดถือราคาตามมาตรฐาน
ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดเลย  ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๓         
เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบราคากลางงานดังกล่าว ปรากฏว่าราคาวัสดุ และวงเงินไม่เปลี่ยนแปลง 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  
 ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
                                                             พ.อ. ธานิน    ค าทิพย์     ประธานกรรมการ  
  (     ธานิน    ค าทิพย์     )                                                                                                                   

                                                             พ.อ. นรนท   รุ่งญาณาธรณ์    กรรมการ 
  (  นรนท   รุ่งญาณาธรณ์  ) 

                                                             พ.ท.      อภินันท์   บัณฑิต     กรรมการ 
  (    อภินันท์   บัณฑิต    )  
 


