ประกาศ กรมชางโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐ นั้น
กรมชางโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ
๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อภินันท เพ็งศรีทอง
(พลเรือตรีอภินันท เพ็งศรีทอง)
เจากรมชางโยธาทหารเรือ

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมชางโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ (M๖๒๑๒๐๐๑๕๙๓๓) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คาดวาจะ
งบประมาณ
ประกาศ
ลําดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ชื่อโครงการ
โครงการ
จัดซื้อจัด
ที่
จาง
(บาท)
จาง
(เดือน/ป)
๑ P๖๒๑๒๐๐๓๐๓๙๕ จางกอสรางอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒
ครอบครัว พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก กรมทหาร
ราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จํานวน ๑ หลัง

๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๒ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๓๓ จางกอสรางอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ของ กรมตอสู
อากาศยานและรักษาฝง จํานวน ๒ หลัง
๓ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๓๘ จางกอสรางอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔
ครอบครัว พรอมสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย ความ
สะดวก ของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
จํานวน ๑ หลัง

๗๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๔ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๔๖ จางงานโครงการกอสรางอาคารพักนายทหารประทวน ๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
ขนาด ๖๔ ครอบครัว พรอมสาธารณูปโภค ของ อู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ จํานวน ๒
หลัง
๕ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๕๕ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ กรมรบพิเศษ ที่ ๑
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและโรงจอดรถ

๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๖ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๘๓ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ กรมตอสูอากาศยาน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
ที่ ๑ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
พรอมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงคและโรงจอดรถ

ลําดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ที่
จาง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

คาดวาจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด
จาง
(เดือน/ป)

๗ P๖๒๑๒๐๐๓๐๔๘๙ จางกอสรางอาคารที่ทําการสถานีสมุทรศาสตรพังงา
ภายใตโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานี
อุทกศาสตรพื้นที่ภาคใต พรอมสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวก

๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๘ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๐๐ จางกอสรางอาคารที่ทําการสถานีสมุทรศาสตรสงขลา
ภายใตโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานี
อุทกศาสตรพื้นที่ภาคใต พรอมสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวก

๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๙ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๐๖ จางกอสรางโรงเลี้ยง ศูนยฝก หนวยบัญชาการตอสู
อากาศยานและรักษาฝง ขนาด ๕๐๐ คน จํานวน ๑
หลัง

๑๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๑๐ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๑๖ จางกอสรางอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ
๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พรอมกราบพักทหาร
๑๑ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๒๕ จางกอสรางอาคารแผนกถอดทําลายอมภัณฑ กอง
ประดานํ้าและถอดทําลายอัมภัณฑ กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ

๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๑๒ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๓๕ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ กองรอยทหารชางที่ ๓๔,๕๕๒,๕๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
๒ กองพันทหารชาง กองพลนาวิกโยธิน จํานวน ๑
หลัง
๑๓ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๘๗ จางกอสรางงานตามโครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบ ๖๘,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
ที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัด
ตราด
๑๔ P๖๒๑๒๐๐๓๐๕๙๖ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ จํานวน ๑ หลัง

๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๑๕ P๖๒๑๒๐๐๓๐๖๗๕ จางกอสรางอาคารคลังพัสดุ หนวยบัญชาการสงคราม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวก หอตากรม และอางลางรม

ลําดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ที่
จาง

ชื่อโครงการ

๑๖ P๖๒๑๒๐๐๓๐๘๔๔ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ กองรักษาความ
ปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ จํานวน ๑ หลัง

งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

คาดวาจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด
จาง
(เดือน/ป)

๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๑๗ P๖๒๑๒๐๐๓๑๓๗๔ จางกอสรางอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พรอม ๒๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
ระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จํานวน ๓
หลัง
๑๘ P๖๒๑๒๐๐๓๑๓๗๗ จางกอสรางทาจอดเรือดํานํ้าและอาคารสนับสนุน
๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
บริเวณทาเรือแหลมเทียน การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ระยะที่ ๑
๑๙ P๖๒๑๒๐๐๓๑๓๗๙ จางกอสรางโรงซอมบํารุงเรือดํานํ้าพรอมระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน

๙๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

๒๐ P๖๒๑๒๐๐๓๑๒๗๖ จางกอสรางกราบพักทหาร กองรอยเครื่องยิงลูกระเบิด ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
หนัก กองพันทหารปนใหญเบากระสุนวิถีโคงที่ ๑ กรม
ทหารปนใหญ กองพลนาวิกโยธิน จํานวน ๑ หลัง
๒๑ P๖๒๑๒๐๐๓๑๓๕๑ จางกอสรางอาคารกองบังคับการ ศูนยซอมสราง
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

