
ผลผลิต   ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 71,795,300 บาท
1.  งบด าเนินงาน                                                                          32,495,300 บาท
 1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,526,500 บาท

(1)  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 263,200 บาท   (1)  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 263,200 บาท
               -  ส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันธรรมดา  ช.ม.ละ 50.-     

        ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ช.ม    163,200 บาท

        ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 7 ช.ม.        100,000 บาท
(2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาทีข่าดแคลนในสถาบัน   (2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาทีข่าดแคลนในสถาบัน

                       อุดมศึกษาของรัฐ 5,196,000 บาท         อุดมศึกษาของรัฐ ** ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ด้รับจัดสรร 5,196,000 บาท
      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พเิศษ ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 400  บาท 
      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พเิศษ มิใช่ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 800  บาท

* ยอดรวมค่าใช้จ่าย 11,352,200 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564  ระหว่าง ส.ค. 64 – ธ.ค. 64  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ  ละ 30 ช่ัวโมง
** ใช้เงินงบประมาณ 5,196,000   หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

ใช้เงินรายได้ฯ 6,156,200 นดร.ชัน้ปีที ่1 (8 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน =  3,840 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่2  (7 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   3,360 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่3 (6 หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   2,880 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่4 (6 หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   2,880 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  12,960 ช่ัวโมง

กรมเจา้ทา่
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลติที ่3 :  ผลติและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาว ี71,795,300 บาท (ปี  2564 : 86,854,800  บาท)  ลดลง  15,059,500 บาท   (คิดเป็นรอ้ยละ 17.33)

     -  ส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันหยุดราชการ  ช.ม.ละ 60.- 



อาจารย์พเิศษทีเ่ป็นข้าราชการสอน  ร้อยละ 60
 =  จ านวน 7,776 ชัว่โมงๆ ละ 400 บาท 3,110,400 บาท
อาจารย์พเิศษทีไ่ม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ  40

   = จ านวน 5,184 ช่ัวโมง ๆ ละ 800 บาท 4,147,200 บาท
รวม 12,960 ช่ัวโมง 7,257,600 บาท



ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564  ระหว่าง ม.ค. 65 – พ.ค.64  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ  ละ 30 ช่ัวโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ชัน้ปีที ่1 (8 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน =  3,840 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่2  (7 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   3,360 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่3 (6 หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   2,880 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่4 (2 หอ้งเรียน)  ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 30 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   1,920 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่4 (4 หอ้งเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
นดร.ชัน้ปีที ่5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  12,000 ช่ัวโมง
อาจารย์พเิศษทีเ่ป็นข้าราชการสอน  ร้อยละ  60
 =  จ านวน 7,200 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 1,700,400 บาท
อาจารย์พเิศษทีไ่ม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ  20

   = จ านวน 48,000 ชัว่โมง ๆ ละ 800 บาท 2,394,200 บาท
รวม 55,200 ช่ัวโมง 4,094,600 บาท

 * ยอดรวมค่าใช้จ่าย 11,352,200 บาท

(3)  ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 2,293,000 บาท   (3)  ค่าตอบแทนการสอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์     =  ** ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ด้รับจัดสรร 2,293,000 บาท
       (ระหว่างภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 , ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564  

* ยอดรวมค่าใช้จ่าย 2,764,800        ค่าสอนในส่วนทีเ่กินภาระงานสอน  150 ชัว่โมงขึน้ไป ต่อภาคการศึกษา
** ใช้เงินงบประมาณ 2,293,000 อาจารย์ประจ าของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  จ านวน 7 คน  ชัว่โมงๆละ 400 บาท

ใช้เงินรายได้ฯ 471,800 ระยะเวลาสอนเกินภาระงานสอน  สัปดาห ์ละ 8 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564  ระหว่าง ส.ค. 64 – ธ.ค. 64  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ  ละ 8 ช่ัวโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ



นดร.ชัน้ปีที ่1 (8 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน =  1,024 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่2  (7 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 7 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =  896 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่3 (6 หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 6 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน =  768 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่4 (6  หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 6 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน =  768 ชัว่โมง
นดร.ชัน้ปีที ่5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
 = จ านวน 1,580 ชัว่โมงๆ ละ 400 บาท  633,000 บาท

   = รวมจ านวน 3,456 ชัว่โมง ๆ ละ 400 บาท 1,382,400 บาท
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564  ระหว่าง ม.ค.65 – พ.ค. 65  ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ช่ัวโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ชัน้ปีที ่1 (8 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   1,024 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่2  (7 หอ้งเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   896 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่3 (6 หอ้งเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 หอ้งเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   768 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่4 (6 หอ้งเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 3 หอ้งเรียน  ฝ่ายช่างกลเรือ 3 หอ้งเรียน
ระยะเวลาเรียนในหอ้งเรียน   16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง
รวมเวลาเรียน  =   768 ช่ัวโมง
นดร.ชัน้ปีที ่5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)

   = รวมจ านวน 3,456 ชัว่โมง ๆ ละ 400 บาท 1,382,400 บาท
 * ยอดรวมค่าใช้จ่าย 2,764,800 บาท



(4)  ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่กัและพาหนะ                     3,127,000 บาท ** ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ด้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,127,000 บาท

   (4.1) ค่าเบ้ียเลีย้งของเจ้าหน้าที ่เรือวิสูตรสาคร  และเรือสาครวิสัย   เป็นเงิน 3,086,880 บาท
1 เทีย่ว  เป็นเงินจ านวน 512,400 บาท

      1) ค่าเบ้ียเลีย้งของเจ้าหน้าที ่เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเทีย่ว เป็นเงิน 732,540 บาท
         1.1) ค่าเบ้ียเลีย้งในประเทศ เป็นเงิน 50,400 บาท
           1.1.1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 3 คน 10 วัน  เป็นเงิน 7,200 บาท
           1.1.2) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 18 คน 10 วัน  เป็นเงิน 43,200 บาท
1.2) ค่าเบ้ียเลีย้งต่างประเทศ  เป็นเงิน 462,000 บาท

            1.2.1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 2,100 บาท 2 คน 11 วัน เป็นเงิน 46,200 บาท

            1.2.2) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   
   วันละ 2,100 บาท 18 คน 11 วัน เป็นเงิน 415,800 บาท

   (4.1.2) ค่าเบ้ียเลีย้ง เจ้าหน้า เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ จ านวน 2 เทีย่ว เป็นเงิน 100,800 บาท
      1) ค่าเบ้ียเลีย้งของเจ้าหน้าที ่เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ แต่ละเทีย่ว เป็นเงิน 100,800 บาท
            เบ้ียเลีย้งในประเทศ
            1.1.1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 3 คน 20 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
             1.1.2) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 18 คน 20 วัน เป็นเงิน 86,400 บาท
    (4.1.3) ค่าเบ้ียเลีย้ง เจ้าหน้าที ่เรือสาครวิสัย ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  จ านวน 4 เทีย่ว เป็นเงิน 2,011,680 บาท
      1) ค่าเบ้ียเลีย้งของเจ้าหน้าที ่เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเทีย่ว เป็นเงิน 1,041,480 บาท
          1.1) ค่าเบ้ียเลีย้งในประเทศ เป็นเงิน 71,280 บาท
            1.1.1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 3 คน 9 วัน เป็นเงิน 6,480 บาท
             1.1.2) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 30 คน 9 วัน เป็นเงิน 64,800 บาท
 1.2) ค่าเบ้ียเลีย้งต่างประเทศ เป็นเงิน 970,200 บาท

             1.2.1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 2,100 บาท 3 คน 14 วัน เป็นเงิน 88,200 บาท

             1.2.2) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   

    (4.1.1) ค่าเบ้ียเลีย้ง เจ้าหน้าที ่เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  

(4)  ค่าเบ้ียเลีย้ง ทีพั่กและพาหนะ        



   วันละ 2,100 บาท 30 คน 14 วัน เป็นเงิน 882,000 บาท
   (4.2) ส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเก่ียวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2557  

   ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน 40,120 บาท
    1) ค่าเบีย้เล้ียงประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 240 บาท 8 คน 3 วัน เป็นเงิน 5,760 บาท

    2) ค่าทีพ่กัประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วันละ 850 บาท 5 คน 3 วัน เป็นเงิน 12,750 บาท

    3) ค่าพาหนะประเภททัว่ไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพเิศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วันละ 245.00 บาท 4 คน 3 วัน เป็นเงิน 2,940 บาท

    4) ค่าพาหนะประเภท อืน่ๆ 18,670 บาท

(5)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 376,300 บาท (5)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง             376,300 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 45 ทีน่ัง่ (ดีเซล) 2 คัน 4,500 บาท/เดือน           100,000 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 15 ทีน่ัง่ (เบนซิน+ดีเซล) 6 คัน 2,500 บาท/เดือน  90,000 บาท
 -  ค่าซ่อมรถนัง่ส่วนบุคคล 4 ล้อ (เบนซิน) 2 คัน 2,500 บาท/เดือน            60,000 บาท
 - ค่าซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) 2 คัน 2,000 บาท/เดือน                       48,000 บาท
 - ค่าซ่อมรถบรรทุก 4 ล้อ (ดีเซล) 1 คัน 2,000 บาท/เดือน                         24,000 บาท
 - ค่าจ้างปะผุซ่อมสีรถและอืน่ ๆ เหมาจ่าย                                              54,300 บาท

(6)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 486,000 บาท (6)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             486,000 บาท
 - ค่าซ่อมอุปกรณ์การศึกษา ต่อปี 46,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร อ าพล ตียาภรณ์ 40,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าอาคารปฏิบัติการเคร่ืองกลเรือต่อปี 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าอาคารปฏิบัติการเดินเรือ ต่อปี 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณ์ประจ าอาคารเคร่ืองมือฝึกจ าลอง 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าหอพกั 1, 2 ต่อปี 100,000  บาท

(7)  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,212,000 บาท (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                          1,212,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,212,000 บาท  -  ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ 8 คน 101,000/เดือน   1,212,000 บาท

(8)  ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 1,200,000 บาท (8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                    1,200,000 บาท



-   ค่าธรรมเนียมในการจอดเรือ เทยีบทา่ และน าร่อง      1,180,000 บาท
     จ านวน 20  คร้ัง ท่าๆ ละ  105,000.-บาท  

 - เมืองท่าประเทศสิงคโปร์  10 คร้ัง 90,000  บาท
 -   เมืองท่าประเทศมาเลเซีย    8 คร้ัง 850,000  บาท
 -  เมืองท่าประเทศเวียดนาม   2 คร้ัง 240,000  บาท

20,000  บาท

(9) วัสดุส านักงาน 102,000 บาท 102,000 บาท
         

(10) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 6,060,000 บาท (10)  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่      เป็นเงิน 6,060,000 บาท

   (10.1) เรือสาครวิสัย 4,204,660 บาท

น้ ามันดีเซล 
เทีย่วละ 58,000 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 2 เทีย่ว เป็นเงิน 2,668,000 บาท
น้ ามันเตา
เทีย่วละ 30,000 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 2 เทีย่ว เป็นเงิน 1,380,000 บาท
น้ ามันหล่อลืน่
เทีย่วละ 600 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 2 เทีย่ว เป็นเงิน 156,660 บาท

  (10.2) เรือวิสูตรสาคร  863,500 บาท

น้ ามันดีเซล
เทีย่วละ 35,000 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 1 เทีย่ว เป็นเงิน 805,000 บาท
น้ ามันหล่อลืน่
เทีย่วละ 650 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 1 เทีย่ว เป็นเงิน 58,500 บาท

  (10.3) รถบัสโดยสาร 110,400 บาท

 - รถบัสโดยสาร ย่ีหอ้สกอร์เปีย้น หมายเลขทะเบียน 41-7334
น้ ามันดีเซล
จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท
 - รถบัสโดยสาร ย่ีหอ้สกอร์เปีย้น  หมายเลขทะเบียน 41-7426
น้ ามันดีเซล
จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท

   (10.4) รถตู้โดยสาร รถยนต์ รถตัดหญ้า 756,600 บาท

 -   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารต่างประเทศ

(9)  ค่าวัสดุส านักงาน  8,500 บาท/เดือน    



     - รถตู้โดยสาร 15 ทีน่ัง่ ย่ีหอ้โตโยต้า ไฮเอช หมายเลข  ฮว 7874 กทม  
       น้ าม้นดีเซล

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ทีน่ัง่ ย่ีหอ้โตโยต้า ไฮเอช หมายเลข   ฮห 6877 กทม  
       น้ ามันดีเซล

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ทีน่ัง่ ย่ีหอ้โตโยต้า ไฮเอช หมายเลข  ฮห 6878 กทม  
       น้ ามันดีเซล 

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ทีน่ัง่ ย่ีหอ้โฟค  หมายเลข  ฮง 2222 กทม  
       น้ ามันเบินซิล 

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 26 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 62,400 บาท
     - รถบรรทุก 6 ล้อ ย่ีหอ้อีซูซุ หมายเลข  41-5448 กทม 
       น้ ามันดีเซล

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท
     - รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลข ษม 6682 กทม  
       น้ ามันเบนซิน

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 45 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
     - รถกระบะ ย่ีหอ้โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก หมายเลข  ฎธ 2849 กทม  
       น้ ามันดีเซล 

จ านวน 150 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 41,400 บาท
     - ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับรถตัดหญ้า 
       น้ ามันเบนซินรถตัดหญ้า จ านวน 6 คัน  

จ านวน 100 ลิตร ลิตรละ 45 บาท 12 เดือน 6 คัน เป็นเงิน 324,000 บาท
 (10.5) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 120,000 บาท

       น้ ามันเบนซินเดือนละ  120  ลิตร   
จ านวน 120 ลิตร ลิตรละ 45 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 64,800 บาท

       น้ ามันดีเซลเดือนละ  200  ลิตร   
จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 23 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 55,200 บาท

      - อ่ืนๆ 4,840 บาท

(11)  วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000 บาท (11) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 130,000  บาท
  -  น้ ายาถูพืน้ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพืน้ กระดาษช าระ ฯลฯ 130,000  บาท



(12)  วัสดุการศึกษา 250,000 บาท (12)  วัสดุการศึกษา 250,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการเดินเรือ/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ/ต่อปี 25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการทัว่ไป/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ต่อปี 25,000 บาท
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  25,000 บาท
  -  หนังสือพมิพ ์วารสาร นิตยสารส่ิงพมิพ ์   25,000 บาท
  -  ต าราเรียนของฝ่ายวิชาการเดินเรือ,ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ,ฝ่ายวิชาการทัว่ไป  100,000 บาท

(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 830,000 บาท (13)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 830,000 บาท
1. วัสดุสิน้เปลืองเรือฝึก 267,600 บาท
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  45 วัน ๆ ละ 1,200 บาท 54,000 บาท
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  150 วัน ๆ ละ 1,400 บาท 210,000 บาท
ฝึกนักเรียนเข้าใหม่ 3 วัน ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 บาท

2. วัสดุอะไหล่เรือฝึกเหมาจ่ายตลอดปี 562,400 บาท

1.2  ค่าสาธารณูปโภค                      10,969,800 บาท 1.2 ค่าศาธารณูปโภค 10,969,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์ 543,000 บาท (1) ค่าโทรศัพท์ 543,000 บาท
(2) ค่าน้ าประปา 754,800 บาท (2) ค่าน้ าประปา 754,800 บาท
(3) ค่าไฟฟา้ 9,672,000 บาท (3) ค่าไฟฟา้ 9,672,000 บาท

2.  งบลงทนุ                                               39,300,000 บาท 2.  งบลงทนุ                                               39,300,000 บาท
   2.1  ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง                39,300,000 บาท



2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ 30,700,000 บาท
2.1.1.1  ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล 30,700,000 บาท วัตถุประสงค์
(1) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์                                     เพือ่เป็นการบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจักร ตลอดจนอุปกรณ์ประจ าเรือต่างๆ  ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คงทน 
เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ  1 ล า 20,200,000 บาท สามารถน าเรือออกฝึกภาคทะเลได้อย่างปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือซ่ึงก าหนด
(2) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์                           ใหเ้รือทุกล าต้องท าการตรวจสภาพเรือประจ าทุกปีและตรวจคร้ังใหญ่ทุก 4 ปี
เรือวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ  1 ล า 10,500,000 บาท เหตุผลและความจ าเป็น

         เนือ่งจากเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นเรือฝึกนักเรียน จึงจ าเป็นต้องท าการซ่อมบ ารุงรักษาตัวเรือ เคร่ืองจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ต่างๆ ภายในเรือใหใ้ช้ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพือ่ใหก้ารฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ
เป้าหมาย
        ซ่อมท าและบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจักร ตลอดจนอุปกรณ์ประจ าเรือต่างๆ ของเรือฝึกนักเรียน (เรือฝึกสาครวิสัย,เรือฝึกวิสูตรสาคร) 2 ล า
ใหส้ามารถใช้ราชการได้ต่อเนือ่ง
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2565  จ านวน    30,700,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน
         ในเบือ้งต้น กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี 2565  เพือ่มาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขัน้ตอนการพจิารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพือ่ด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังนี้
                            ส.ค. 2564           แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ   
                            ก.ย. 2564            ประกวดราคาและพจิารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2564           น าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
                            ต.ค. 2564             ลงนามในสัญญาจ้าง
                            พ.ย. - ธ.ค. 2564     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
        1.  เพือ่เป็นเคร่ืองมือฝึก อุปกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการเดินเรือ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
และหลักสูตรนายประจ าเรือ ระดับ Operation Level ซ่ึงเป็นไปตามเนือ้หาวิชาใน IMO Model Course 7.04
        2. เพือ่ใหบ้รรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการเดินเรือใหม้ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
        3. เพือ่สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยใหเ้จริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

2.1.2  ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 8,600,000 บาท
2.1.2.1  ค่าส ารวจออกแบบ 8,000,000 บาท
(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 8,000,000 บาท วัตถุประสงค์



รวม  1  รายการ (รวม 1 หน่วย)           ปัจจุบันท่าเทียบเรือสามารถรับเรือมีขนาดพืน้ที ่๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตัวท่าเทียบเรือถูกใช้มานาน เกิน 20 ปี จึงมีความช ารุดทรุดโทรม 
(1.1) ค่าจ้างทีป่รึกษาจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพือ่ใหก้ารด าเนินการของโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด กรมเจ้าท่าจึงมีแนวคิดทีจ่ะก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม้ีขนาด ๓,๑๘๘ ตารางเมตร 
(EIA) โครงการท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ดังนัน้ด้วยลักษณะของโครงการดังกล่าวจึงเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพือ่น าเสนอใหส้ านักงาน
1 ฉบับ 8,000,000 บาท นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่า

จึงมีความประสงค์จะจ้างทีป่รึกษาด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
จังหวัดสมุทรปราการ
เหตุผลและความจ าเป็น
         เนือ่งจากท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นส่ิงก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี  มีสภาพช ารุด โครงสร้างคอนกรีตเสร็มเหล็ก
มีสภาพผุกร่อน  ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน หากไม่ได้รับการปรับปรุง ก่อสร้างใหม่ อาจเกิดอุบัติเหตุได้
เป้าหมาย
        ปรับปรุงโดยการสร้างขึน้ใหม่ทดแทน เพือ่ความปลอดภัยในการใช้สอบประโยชน์ บริเวณท่าเทียบเรือ ของกรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
1) การศึกษาทบทวนด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม
2) การประชาสัมพนัธ์โดยประชุมสัมมนาเพือ่ชีแ้จงผลการศึกษาและรับฟงัข้อคิดเหน็
3) การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2565  จ านวน   8,000,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ   360 วัน
แผนการด าเนินงาน
         ในเบือ้งต้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี 2565  เพือ่มาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขัน้ตอนการพจิารณาฯ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
จะได้ด าเนินการประกวดราคาเพือ่ด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังนี้
                            ก.ค. 2564           แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ   
                            ส.ค. 2564            ประกวดราคาและพจิารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2564           น าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
                            ต.ค. 2564             ลงนามในสัญญาจ้าง
                            ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
        1.  เพือ่ปรัปปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือ ใหน้ักเรียนเดิยเรือพาณิชย์ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
        2. เพือ่ใหบ้รรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการเดินเรือใหม้ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
        3. เพือ่สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยใหเ้จริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

2.1.2.2  ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอืน่ 600,000 บาท
(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 600,000 บาท วัตถุประสงค์



รวม  1  รายการ (รวม 1 หน่วย)        เพือ่เป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้จากเคร่ืองจักรในเรือของจริง โดยไม่ต้องไปส่ังเคร่ืองจักรเรือราคาแพงจากต่างประเทศ  เป็นการฝึกปฏิบัติจากของจริง 
(1.1) โครงการปรับปรุงอาคารส าหรับศูนย์การเรียนรู้ ในการถอดอะไหล่และประกอบชิน้ส่วนต่างๆ ของเคร่ืองจักรในเรือ เพือ่เพิม่ทักษะฝีมือ ส่งผลใหเ้กิดความพงึพอใจของนายจ้างว่า นักเรียนทีจ่บจาก
และฝึกทักษะเคร่ืองกลเรือ จ.สมุทรปราการ 1 แหง่ 600,000 บาท ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานคนประจ าเรือ

เหตุผลและความจ าเป็น
       เนือ่งด้วยกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุเคร่ืองจักรกลซ่ึงไม่ได้ใช้ราชการแล้ว และรอการจ าหน่ายของศูนย์พฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่5 
จันทบุรี (กรมเจ้าท่า)  เพือ่น าวัสดุเคร่ืองจักรกลมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในการฝึกทักษะด้านการถอดประกอบ และการแก้ไขปัญหาเคร่ืองจักรกล เพือ่ประโยชน์
ในการเรียนการสอน การปฏิบัติจากวัสดุในเรือ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเรียนการสอน วิชาชีพช่างกลเรือ เพือ่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานในเรือได้จริง
เป้าหมาย
1) เพือ่เพิม่ทักษะความรู้ใหแ้ก่นักเรียน ในการปฏิบัติฝึกปฏิบัติงานจากของจริง 

งบประมาณ
        งบประมาณปี 2565  จ านวน  600,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ   45 วัน ภายในปีงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน
         ในเบือ้งต้น กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี 2565  เพือ่มาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขัน้ตอนการพจิารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพือ่ด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังนี้
                            ก.ค. 2564           แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ   
                            ส.ค. 2564            ประกวดราคาและพจิารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2564           น าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
                            ต.ค. 2564             ลงนามในสัญญาจ้าง
                            ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

เข้าท างานในบริษทัเรือ ได้มากย่ิงขึน้
        2. เพือ่ใหบ้รรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการเดินเรือใหม้ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
        3. เพือ่สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยใหเ้จริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

2) เป็นส่ือการเรียนการสอน ทีดี่เย่ียม
3) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ทีส่ั่งจากต่างประเทศ

        1.  นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทีผ่่านการฝึกทักษะจากเคร่ืองจักรในเรือ จะเป็นผู้ทีม่ีความรู้ในทักษะวิชาชีพ สามารถเข้ารับการคัดเลือก


