
ผลผลติ   ผลติและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 86,854,800 บาท
1.  งบด าเนินงาน                                                                          40,270,700 บาท
 1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 28,657,100 บาท

(1)  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 277,000 บาท   (1)  ค่าอาหารท าการนอกเวลา 277,000 บาท
               -  ส าหรับเจา้หน้าท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันธรรมดา  ช.ม.ละ 50.-     

        ปฏิบัติงานไม่เกนิวันละ 4 ช.ม    177,000 บาท

        ปฏิบัติงานไม่เกนิวันละ 7 ช.ม.        100,000 บาท

(2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาท่ีขาดแคลนในสถาบัน   (2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาท่ีขาดแคลนในสถาบัน

                       อดุมศึกษาของรัฐ 5,196,000 บาท         อดุมศึกษาของรัฐ ** ใช้เงินงบประมาณตามท่ีได้รับจดัสรร 5,196,000 บาท

      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษ ขา้ราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 400  บาท 

      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษ มิใช่ขา้ราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 800  บาท

* ยอดรวมค่าใช้จา่ย 11,352,200 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ระหวา่ง ส.ค. 63 – ธ.ค. 63  ระยะเวลาประมาณ 16 สปัดาห์ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

** ใช้เงินงบประมาณ 5,196,000   หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

ใช้เงินรายได้ฯ 6,156,200 นดร.ช้ันปีท่ี 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน =  3,840 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   3,360 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   2,880 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   2,880 ช่ัวโมง

กรมเจ้าทา่
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 3 :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 86,854,800 บาท (ปี  2563 : 91,142,800  บาท)  ลดลง  4,288,000 บาท   (คิดเป็นร้อยละ 21.25)

     -  ส าหรับเจา้หน้าท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันหยุดราชการ  ช.ม.ละ 60.- 



นดร.ช้ันปีท่ี 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือสินค้า)

รวมเวลาเรียนหลกัสตูรปกติ 5 ปี  12,960 ช่ัวโมง

อาจารย์พิเศษท่ีเป็นขา้ราชการสอน  ร้อยละ 60

 =  จ านวน 7,776 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 3,110,400 บาท

อาจารย์พิเศษท่ีไม่ใช่ขา้ราชการหรือลูกจา้งรัฐวิสาหกจิ  ร้อยละ  40

   = จ านวน 5,184 ช่ัวโมง ๆ ละ 800 บาท 4,147,200 บาท

รวม 12,960 ช่ัวโมง 7,257,600 บาท



ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระหวา่ง ม.ค. 64 – พ.ค.64  ระยะเวลาประมาณ 16 สปัดาห์ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ช้ันปีท่ี 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน =  3,840 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   3,360 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   2,880 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 4 (2 ห้องเรียน)  ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   1,920 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 4 (4 ห้องเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือสินค้า)

นดร.ช้ันปีท่ี 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือสินค้า)

รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  12,000 ช่ัวโมง

อาจารย์พิเศษท่ีเป็นขา้ราชการสอน  ร้อยละ  60

 =  จ านวน 7,200 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 1,700,400 บาท

อาจารย์พิเศษท่ีไม่ใช่ขา้ราชการหรือลูกจา้งรัฐวิสาหกจิ  ร้อยละ  20

   = จ านวน 48,000 ช่ัวโมง 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)  ค่าตอบแทนการสอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์    =  ** ใช้เงินงบประมาณตามท่ีได้รับจดัสรร 2,293,000 บาท

       (ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 , ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  

* ยอดรวมค่าใช้จา่ย 2,764,800        ค่าสอนในส่วนท่ีเกนิภาระงานสอน  150 ช่ัวโมงขึ้นไป ต่อภาคการศึกษา

** ใช้เงินงบประมาณ 2,293,000 อาจารย์ประจ าของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  จ านวน 7 คน  ช่ัวโมงๆละ 400 บาท

ใช้เงินรายได้ฯ 471,800 ระยะเวลาสอนเกนิภาระงานสอน  สัปดาห์ ละ 8 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 



ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ระหวา่ง ส.ค. 63 – ธ.ค. 63  ระยะเวลาประมาณ 16 สปัดาห์ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ช้ันปีท่ี 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน =  1,024 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 7 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =  896 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน =  768 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 4 (6  ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน =  768 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือสินค้า)

 = จ านวน 1,580 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท  633,000 บาท

   = รวมจ านวน 3,456 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท 1,382,400 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ระหวา่ง ม.ค.64 – พ.ค. 64  ระยะเวลาประมาณ 8 สปัดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ช้ันปีท่ี 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   1,024 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   896 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   768 ช่ัวโมง

นดร.ช้ันปีท่ี 4 (6 ห้องเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 3 ห้องเรียน  ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียน  =   768 ช่ัวโมง



นดร.ช้ันปีท่ี 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือสินค้า)

   = รวมจ านวน 3,456 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท 1,382,400 บาท

 * ยอดรวมค่าใช้จ่าย 2,764,800 บาท

(4)  ค่าเบี้ยเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ                     5,091,000 บาท ** ใช้เงินงบประมาณตามท่ีได้รับจดัสรร เป็นเงิน 5,091,000 บาท

   (4.1) ค่าเบ้ียเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวสิตูรสาคร  และเรือสาครวสิยั   เป็นเงิน 5,072,100 บาท
1 เที่ยว  เป็นเงินจ านวน 745,200 บาท

      1) ค่าเบ้ียเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวสิตูรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 732,540 บาท
         1.1) ค่าเบ้ียเลี้ยงในประเทศ เป็นเงิน 64,800 บาท
           1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 2 คน 10 วัน  เป็นเงิน 4,800 บาท
           1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 25 คน 10 วัน  เป็นเงิน 60,000 บาท
1.2) ค่าเบ้ียเลี้ยงต่างประเทศ  เป็นเงิน 680,400 บาท

            1.2.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 2,100 บาท 2 คน 12 วัน เป็นเงิน 50,400 บาท

            1.2.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   
   วันละ 2,100 บาท 25 คน 12 วัน เป็นเงิน 630,000 บาท

   (4.1.2) ค่าเบ้ียเลี้ยง เจ้าหน้า เรือวสิตูรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ จ านวน 2 เที่ยว เป็นเงิน 139,200 บาท
      1) ค่าเบ้ียเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวสิตูรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 139,200 บาท
            เบ้ียเลี้ยงในประเทศ
            1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 2 คน 20 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท
             1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 27 คน 20 วัน เป็นเงิน 129,600 บาท
    (4.1.3) ค่าเบ้ียเลี้ยง เจ้าหน้าที่ เรือสาครวสิยั ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  จ านวน 4 เที่ยว เป็นเงิน 3,507,300 บาท
      1) ค่าเบ้ียเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวสิตูรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 1,812,600 บาท
          1.1) ค่าเบ้ียเลี้ยงในประเทศ เป็นเงิน 136,800 บาท
            1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วันละ 240 บาท 2 คน 10 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท
             1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วันละ 240 บาท 55 คน 10 วัน เป็นเงิน 132,000 บาท
 1.2) ค่าเบ้ียเลี้ยงต่างประเทศ เป็นเงิน 1,675,800 บาท

(4)  ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพาหนะ        

    (4.1.1) ค่าเบ้ียเลี้ยง เจ้าหน้าที่ เรือวสิตูรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  



             1.2.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 2,100 บาท 2 คน 14 วัน เป็นเงิน 58,800 บาท

             1.2.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   
   วันละ 2,100 บาท 55 คน 14 วัน เป็นเงิน 1,617,000 บาท

   (4.2) ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ พิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2557  
   ณ มหาวทิยาลยับูรพา เป็นเงิน 18,900 บาท
    1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วันละ 240 บาท 8 คน 3 วัน เป็นเงิน 5,760 บาท

    2) ค่าท่ีพักประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วันละ 850 บาท 4 คน 3 วัน เป็นเงิน 10,200 บาท

    3) ค่าพาหนะประเภทท่ัวไประดับอาวุโสลงมา  ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วันละ 245.00 บาท 4 คน 3 วัน เป็นเงิน 2,940 บาท

รวมท้ังส้ิน 5,091,000 บาท

(5)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 490,000 บาท (5)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่             490,000 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 45 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 2 คัน 4,500 บาท/เดือน           108,000 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 15 ท่ีน่ัง (เบนซิน+ดีเซล) 6 คัน 2,500 บาท/เดือน  180,000 บาท
 -  ค่าซ่อมรถน่ังส่วนบุคคล 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
 - ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต์ 1 คัน 500 บาท/เดือน                                        6,000 บาท
 - ค่าจา้งปะผุซ่อมสีรถและอื่น ๆ เหมาจา่ย                                              64,000 บาท

(6)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงกอ่สร้าง 486,000 บาท (6)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             486,000 บาท
 - ค่าซ่อมอปุกรณ์การศึกษา 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 าหอพัก 1, 2 ต่อปี 100,000  บาท

(7)  ค่าจา้งเหมาบริการ 1,212,000 บาท (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                          1,212,000 บาท
 -  ค่าจา้งยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 8 คน 101,000/เดือน   1,212,000 บาท



(8)  ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม 2,200,000 บาท (8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                    2,200,000 บาท
งบประมาณท้ังส้ิน 15,800,000    -   ค่าธรรมเนียมในการจอดเรือ เทียบท่า และน าร่อง      2,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,600,000   (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)      จ านวน 20  คร้ัง ท่าๆ ละ  105,000.-บาท  
เงินงบประมาณ 2,200,000  - เมืองท่าประเทศสิงคโปร์  10 คร้ัง 1,080,000  บาท

 -   เมืองท่าประเทศมาเลเซีย    8 คร้ัง 850,000  บาท
 -  เมืองท่าประเทศเวียดนาม   2 คร้ัง 250,000  บาท

20,000  บาท

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

(10) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,100,100 บาท (10)  ค่าวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น      เป็นเงิน 10,162,500 บาท

   (10.1) เรือสาครวสิยั 7,103,760 บาท
น้ ามันดีเซล 
เท่ียวละ 84,950 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 2 เท่ียว เป็นเงิน 4,077,600 บาท
น้ ามันเตา
เท่ียวละ 57,390 ลิตร ลิตรละ 25 บาท 2 เท่ียว เป็นเงิน 2,869,500 บาท
น้ ามันหลอ่ลื่น
เท่ียวละ 870 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 2 เท่ียว เป็นเงิน 156,660 บาท

  (10.2) เรือวสิตูรสาคร  1,978,500 บาท
น้ ามันดีเซล
เท่ียวละ 80,000 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 1 เท่ียว เป็นเงิน 1,920,000 บาท
น้ ามันหลอ่ลื่น
เท่ียวละ 650 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 1 เท่ียว เป็นเงิน 58,500 บาท

  (10.3) รถบัสโดยสาร 144,000 บาท
 - รถบัสโดยสาร ย่ีห้อสกอร์เปี้ยน หมายเลขทะเบียน 41-7334
น้ ามันดีเซล
จ านวน 250 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
 - รถบัสโดยสาร ย่ีห้อสกอร์เปี้ยน  หมายเลขทะเบียน 41-7426
น้ ามันดีเซล

 -   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารต่างประเทศ

(9)  ค่าวสัดุส านักงาน  8,500 บาท/เดือน    



จ านวน 250 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
   (10.4) รถตู้โดยสาร รถยนต์ รถตัดหญ้า 768,000 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ท่ีน่ัง ย่ีห้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข  ฮว 7874 กทม  
       น้ าม้นดีเซล

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ท่ีน่ัง ย่ีห้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข   ฮห 6877 กทม  
       น้ ามันดีเซล

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ท่ีน่ัง ย่ีห้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข  ฮห 6878 กทม  
       น้ ามันดีเซล 

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
     - รถตู้โดยสาร 15 ท่ีน่ัง ย่ีห้อโฟค  หมายเลข  ฮง 2222 กทม  
       น้ ามันเบินซิล 

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

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
     - รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลข ษม 6682 กทม  
       น้ ามันเบนซิน

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

จ านวน 150 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 43,200 บาท
     - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส 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 ามันเช้ือเพลงิส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 122,400 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 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
      - อ่ืนๆ 45,840 บาท

(11)  วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000 บาท (11) ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 130,000  บาท
  -  น้ ายาถพูื้น ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถพูื้น กระดาษช าระ ฯลฯ 130,000  บาท



(12)  วัสดุการศึกษา 250,000 บาท (12)  วสัดุการศึกษา 250,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอปุกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการเดินเรือ/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอปุกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ/ต่อปี 25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอปุกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวิชาการท่ัวไป/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวัสดุอปุกรณ์การศึกษา  ฝ่ายกจิการนักเรียน/ต่อปี 25,000 บาท
  -  ค่าวัสดุอปุกรณ์การศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  25,000 บาท
  -  หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารส่ิงพิมพ์    25,000 บาท
  -  ต าราเรียนของฝ่ายวิชาการเดินเรือ,ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ,ฝ่ายวิชาการท่ัวไป  100,000 บาท

(13) วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 830,000 บาท (13)  วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 830,000 บาท
1. วสัดุสิ้นเปลอืงเรือฝึก 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
ฝึกนักเรียนเขา้ใหม่ 3 วัน ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 บาท

2. วสัดุอะไหลเ่รือฝึกเหมาจ่ายตลอดปี 562,400 บาท

1.2  ค่าสาธารณูปโภค                      11,613,600 บาท 1.2 ค่าศาธารณูปโภค 11,613,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 10,247,200 บาท (1) ค่าไฟฟ้า 10,247,200 บาท
(2) ค่าน้ าประปา 794,400 บาท (2) ค่าน้ าประปา 794,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์ 572,000 บาท (3) ค่าโทรศัพท์ 572,000 บาท

2.  งบลงทุน                                               46,584,100 บาท
   2.1  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                46,584,100 บาท

2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ 41,584,100 บาท
2.1.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา 14,708,400 บาท

ส าหรับเครื่องมือฝึกจ าลองระบบการเดินเรือ        เพื่อใช้ทดแทนแบตเตอร่ีจา่ยไฟให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองควบคุมระบบจ าลองการเดินเรือ เน่ืองจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และไม่ทันสมัย

(1) ค่าจัดหาเครืองส ารองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดต้ัง 
ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีจ.สมุทรปราการ 1 เครื่อง 

วตัถุประสงค์



1 โครงการ 1,100,000 บาท

       เพื่อใช้ทดแทนเคร่ืองเน่ืองจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และไม่ทันสมัย เพื่อสนับสนุกการเรียนการสอน

แผนการด าเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

(2) ค่าพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

และระบบ ฝึกอบรมสาํหรับคนประจําเรือ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี        เพื่อน ามาพัฒนาระบบการจดัการบริหารการศึกษา เช่นการลงทะเบียน การจดัฝึกอบรม ให้ทันสมัย มีความถกูต้อง
จ.สมุทรปราการ 1 ระบบ           13,608,400    บาท 

       เพื่อใช้ทดแทนเคร่ืองเน่ืองจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และไม่ทันสมัย เพื่อสนับสนุกการเรียนการสอน

แผนการด าเนินงาน

เป้าหมาย
        ด าเนินการจดัจา้งให้ทันภายในก าหนด 300 วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจา้ง
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2564  จ านวน  13,608,400  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ

         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2564  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา

                            ม.ค. 2564                    ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            ม.ค. 2564                     น าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
                            29 ม.ค. 2564                ลงนามในสัญญาจา้ง
                            ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

       1.  เพื่อให้สามารถแสดงการตอบสนองการเรียน การสอน การฝึกอบรม และการใช้งานโปรแกรมเคร่ืองมือฝึกจ าลองการปฏิบัติการเดินเรือได้
        2. เพื่อให้บรรลุภารกจิของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

วตัถุประสงค์

เหตุผลและความจ าเป็น

เหตุผลและความจ าเป็น

เป้าหมาย
        ด าเนินการจดัจา้งให้ทันภายในก าหนด 120 วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจา้ง
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2564  จ านวน  1,100,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ

         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2564  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังน้ี
                            ต.ค.. -  ธ.ค. 2563           แบบรายละเอยีดแล้วเสร็จ   



ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

2.1.1.2  ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล                                26,875,700 บาท วตัถุประสงค์

(1) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์                                    เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจกัร ตลอดจนอปุกรณ์ประจ าเรือต่างๆ  ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คงทน 
เรือฝึกสาครวสิยั จ.สมุทรปราการ  1 ล า 16,662,500 บาท สามารถน าเรือออกฝึกภาคทะเลได้อย่างปลอดภัย และบรรลุวัตถปุระสงค์ในการฝึกอบรม และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บังคับส าหรับการตรวจเรือซ่ึงก าหนด

(2) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์                          ให้เรือทุกล าต้องท าการตรวจสภาพเรือประจ าทุกปีและตรวจคร้ังใหญ่ทุก 4 ปี
เรือวสิตูรสาคร จ.สมุทรปราการ  1 ล า 10,213,200 บาท

แผนการด าเนินงาน
         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2564  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังน้ี
                            ต.ค. 2564           แบบรายละเอยีดแล้วเสร็จ   
                            ธ.ค. 2546            ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2562           น าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
                            ก.พ. 2564             ลงนามในสัญญาจา้ง

       1.  เพื่อให้สามารถแสดงการตอบสนองการเรียน การสอน การฝึกอบรม และการใช้งานโปรแกรมบริหารการศึกษาและฝึกอบรมได้
        2. เพื่อให้บรรลุภารกจิของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังน้ี
                            ต.ค.. -  ธ.ค. 2563           แบบรายละเอยีดแล้วเสร็จ   
                            ม.ค. 2564                    ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            ม.ค. 2564                     น าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
                            29 ม.ค. 2564                ลงนามในสัญญาจา้ง
                            ก.พ. 2564 - ส.ค. 2564     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

        งบประมาณปี 2564  จ านวน    26,875,700  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ

                            ก.พ. - พ.ค. 2564     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

เหตุผลและความจ าเป็น

         เน่ืองจากเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นเรือฝึกนักเรียน จงึจ าเป็นต้องท าการซ่อมบ ารุงรักษาตัวเรือ เคร่ืองจกัรระบบอเิล็กทรอนิกส์ และระบบ
ต่างๆ ภายในเรือให้ใช้ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแกชี่วิตและทรัพย์สินของทางราชการ และ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎขอ้บังคับระหว่างประเทศ และกฎขอ้บังคับส าหรับการตรวจเรือ
เป้าหมาย
        ซ่อมท าและบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจกัร ตลอดจนอปุกรณ์ประจ าเรือต่างๆ ของเรือฝึกนักเรียน (เรือฝึกสาครวิสัย,เรือฝึกวิสูตรสาคร) 2 ล า
ให้สามารถใช้ราชการได้ต่อเน่ือง
งบประมาณ



ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

2.1.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             5,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ

 (1) ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ลา้นบาท
รวม  1  รายการ (รวม  1 หน่วย) 5,000,000 บาท
     (1.1)  งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใน วตัถุประสงค์

ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีจ.สมุทรปราการ 1 แห่ง 5,000,000 บาท           เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสระน้ าเกลือ แทนการใช้สารคลอลีน ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

เหตุผลและความจ าเป็น
         เน่ืองจากสระว่ายน้ า เป็นส่ิงกอ่สร้างมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  มีสภาพช ารุด มีน้ าร่ัวซึม  จ าเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  และใช้ระบบน้ าเกลือมาทดแทน เพื่อคุณภาพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
เป้าหมาย
        ซ่อมท าและบ ารุงรักษาระบบปั๊มน้ า ระบบเคร่ืองกรองน้ า และผลิตคลอลีนจากเกลือ
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2564  จ านวน   5,000,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน
         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2564  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา

        3. เพื่อสนับสนุนกจิการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

        1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือฝึก อปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการเดินเรือ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
และหลักสูตรนายประจ าเรือ ระดับ Operation Level ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาวิชาใน IMO Model Course 7.04
        2. เพื่อให้บรรลุภารกจิของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล



เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังน้ี
                            ต.ค. - ธ.ค. 2563            แบบรายละเอยีดแล้วเสร็จ   
                            ธ.ค. 2563            ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            1  - 15  ม.ค. 2564          น าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
                            ก.พ. 2564           ลงนามในสัญญาจา้ง
                            ก.พ. - ส.ค. 2564     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

        2. เพื่อให้บรรลุภารกจิของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
        1.  เพื่อปรัปปรุงซ่อมแซม และรักษาสระว่ายน้ า ให้นักเรียนเดิยเรือพาณิชย์ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

        3. เพื่อสนับสนุนกจิการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ


