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ผลผลิต   ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 102,311,100 บาท
1.  งบด าเนินงาน                                                                          46,061,100 บาท
 1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 33,371,100 บาท
    1.1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               33,371,100 บาท

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

        ปฏิบัติงานไม่เกินวนัละ 4 ช.ม    177,000 บาท

        ปฏิบัติงานไม่เกินวนัละ 7 ช.ม.        100,000 บาท
(2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวชิาที่ขาดแคลนในสถาบัน   (2)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวชิาที่ขาดแคลนในสถาบัน

                       อุดมศึกษาของรัฐ 8,193,000 บาท         อุดมศึกษาของรัฐ 8,193,000 บาท
      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษ ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 400  บาท 
      - ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษ มิใช่ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 800  บาท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ระหว่าง ส.ค. 61 – ธ.ค. 61  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ ละ 35 ชั่วโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ชั้นปีที่ 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน =  4,480 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   3,920 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   3,360 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง

                                                                                                                                  กรมเจา้ทา่
                                                                                                              งบประมาณประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2562
แผนงาน  : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ผลผลติที่ 3 :  ผลติและพัฒนาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 102,311,100 บาท (ป ี 2561 : 144,406,800  บาท)  ลดลง  42,095,700 บาท 

     -  ส าหรับเจา้หน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวใีนวนัหยุดราชการ  ช.ม.ละ 60.- 
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รวมเวลาเรียน  =   3,360 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  15,120 ชั่วโมง

  หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 3 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชั้นปีที่ 3  (2 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  1 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   1,120 ชั่วโมง
รวมจ านวนชั่วโมงเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทุกหลักสูตร 16,240  ชั่วโมง
อาจารย์พิเศษที่เป็นข้าราชการสอน  ร้อยละ 60
 =  จ านวน 9,744 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท 1,702,400 บาท
อาจารย์พิเศษที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ  ร้อยละ  20

   = จ านวน 3,248 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 2,396,000 บาท
รวม 12,992 ชั่วโมง 4,098,400 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ระหว่าง ม.ค. 62 – พ.ค.62  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ ละ 40 ชั่วโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ชั้นปีที่ 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน =  4,480 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   3,920 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   3,360 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (2 ห้องเรียน)  ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   2,240 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (4 ห้องเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
นดร.ชั้นปีที่ 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  14,000 ชั่วโมง
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  หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 3 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชั้นปีที่ 3  (2 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  1 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน   16 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   1,120 ชั่วโมง
รวมจ านวนชั่วโมงเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ทุกหลักสูตร 15,120  ชั่วโมง
อาจารย์พิเศษที่เป็นข้าราชการสอน  ร้อยละ 60  
 =  จ านวน 9,072 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท 1,700,400 บาท
อาจารย์พิเศษที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ  ร้อยละ 20 

   = จ านวน 3,024 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 2,394,200 บาท
รวม 12,096 ชั่วโมง 4,094,600 บาท

                                  (3)  ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก 20,000 บาท   (3)  ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่   = 20,000 บาท
                 

(4)  ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 2,293,000 บาท   (4)  ค่าตอบแทนการสอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์     =  2,293,000 บาท
       (ระหวา่งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 , ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1  
       ปีการศึกษา 2561)  ค่าสอนในส่วนที่เกินภาระงานสอน  150 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อภาคการศึกษา

อาจารย์ประจ าของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี จ านวน 7 คน  ชั่วโมงๆละ 400 บาท
ระยะเวลาสอนเกินภาระงานสอน  สัปดาห์ ละ 8 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561  ระหว่าง ส.ค. 61 – ธ.ค. 61  ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ๆ  ละ 8 ชัว่โมง

  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชั้นปีที่ 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   440 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =  350 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =      350 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
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ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   440 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  1,580 ชั่วโมง
 = จ านวน 1,580 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท  633,000 บาท  = จ านวน 2,944 ชั่วโมง ๆ ละ 800  บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561  ระหว่าง ม.ค.62 – พ.ค. 62  ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห ์ๆ ละ 8 ชัว่โมง

  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชั้นปีที่ 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  16  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   820 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  16  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   700 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  16  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   700 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  16  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   350 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายเดินเรือ 4 ห้อง  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
นดร.ชั้นปีที่ 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  2,570 ชั่วโมง
 = จ านวน 2,570 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท  1,028,000 บาท

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่าง ส.ค. 62 – ธ.ค. 62  ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชั่วโมง
  หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ป)ี แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

นดร.ชั้นปีที่ 1 (8 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =  440 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 2  (7 ห้องเรียน)  แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ  4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =   350 ชั่วโมง
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นดร.ชั้นปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =     350 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียน  =  440 ชั่วโมง
นดร.ชั้นปีที่ 5  (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี  1,580 ชั่วโมง
 = จ านวน 1,580 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท  632,000 บาท

(5)  ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ                     6,788,000 บาท  เป็นเงิน 6,788,000 บาท
   (5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร  และเรือสาครวิสัย   เป็นเงิน 6,770,220 บาท

1 เที่ยว  เป็นเงินจ านวน 732,540 บาท
      1) ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 732,540 บาท
         1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ เป็นเงิน 62,640 บาท
           1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุส ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วนัละ 240 บาท 2 คน 9 วนั  เป็นเงิน 4,320 บาท
           1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วนัละ 240 บาท 27 คน 9 วนั  เป็นเงิน 58,320 บาท
1.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ  เป็นเงิน 669,900 บาท

            1.2.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุส ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วนัละ 2,100 บาท 2 คน 11 วนั เป็นเงิน 46,200 บาท

            1.2.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   
   วนัละ 2,100 บาท 27 คน 11 วนั เป็นเงิน 623,700 บาท

   (5.1.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้า เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ จ านวน 2 เที่ยว เป็นเงิน 278,400 บาท
      1) ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 139,200 บาท
            เบี้ยเลี้ยงในประเทศ
            1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุส ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วนัละ 240 บาท 2 คน 20 วนั เป็นเงิน 9,600 บาท
             1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วนัละ 240 บาท 27 คน 20 วนั เป็นเงิน 129,600 บาท

(5)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ        

    (5.1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  



6

    (5.1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ เรือสาครวิสัย ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จ านวน  จ านวน 4 เที่ยว เป็นเงิน 5,759,280 บาท*
      1) ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเที่ยว เป็นเงิน 1,439,820 บาท
          1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ เป็นเงิน 123,120 บาท
            1.1.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุส ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

      วนัละ 240 บาท 2 คน 9 วนั เป็นเงิน 4,320 บาท
             1.1.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น  

   วนัละ 240 บาท 55 คน 9 วนั เป็นเงิน 118,800 บาท
 1.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เป็นเงิน 1,316,700 บาท

             1.2.1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุส ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วนัละ 2,100 บาท 2 คน 11 วนั เป็นเงิน 46,200 บาท

             1.2.2) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น   
   วนัละ 2,100 บาท 55 คน 11 วนั เป็นเงิน 1,270,500 บาท

   (5.1.4) ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ พิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2557  
   ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเงิน 17,780 บาท
    1) ค่าเบี้ยเล้ียงประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา  ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น 
   วนัละ 240 บาท 8 คน 3 วนั เป็นเงิน 5,760 บาท

    2) ค่าที่พักประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา  ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วนัละ 850 บาท 4 คน 3 วนั เป็นเงิน 10,200 บาท

    3) ค่าพาหนะประเภททั่วไประดับอาวโุสลงมา  ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษลงมา  ประเภทผู้อ านวยการระดับต้น
   วนัละ 227.50 บาท 4 คน 2 วนั เป็นเงิน 1,820 บาท

(6)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 490,000 บาท (6)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง             490,000 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 45 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน 4,500 บาท/เดือน           108,000 บาท
 -  ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (เบนซิน+ดีเซล) 6 คัน 2,500 บาท/เดือน  180,000 บาท
 -  ค่าซ่อมรถนั่งส่วนบุคคล 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
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(7)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 486,000 บาท (7)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             486,000 บาท
 - ค่าซ่อมอุปกรณ์การศึกษา ต่อปี 46,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร อ าพล ตียาภรณ์ 40,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ประจ าอาคารปฏบิัติการเคร่ืองกลเรือต่อปี 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าอาคารปฏิบัติการเดินเรือ ต่อปี 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณ์ประจ าอาคารเคร่ืองมือฝึกจ าลอง 100,000  บาท
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าหอพัก 1, 2 ต่อปี 100,000  บาท

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

(9)  ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม 2,200,000 บาท (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                    2,200,000 บาท
งบประมาณทั้งส้ิน 15,800,000          -   ค่าธรรมเนียมในการจอดเรือ เทียบท่า และน าร่อง      2,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,600,000   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)      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
 -  เมืองท่าประเทศเวยีดนาม   2 คร้ัง 250,000  บาท

20,000  บาท

(10) วสัดุส านักงาน 102,000 บาท 102,000 บาท
         

(11) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,100,100 บาท (11)  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      เปน็เงิน 10,100,000 บาท
   (11.1) เรือสาครวิสัย 7,103,760 บาท

น้ ามันดีเซล 
เที่ยวละ 84,950 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 2 เที่ยว เป็นเงิน 4,077,600 บาท
น้ ามันเตา
เที่ยวละ 57,390 ลิตร ลิตรละ 25 บาท 2 เที่ยว เป็นเงิน 2,869,500 บาท
น้ ามันหล่อลื่น

 -   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารต่างประเทศ

(10)  ค่าวัสดุส านักงาน  8,500 บาท/เดือน    
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เที่ยวละ 870 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 2 เที่ยว เป็นเงิน 156,660 บาท
  (11.2) เรือวิสูตรสาคร  1,978,500 บาท

น้ ามันดีเซล
เที่ยวละ 80,000 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 1 เที่ยว เป็นเงิน 1,920,000 บาท
น้ ามันหล่อลื่น
เที่ยวละ 650 ลิตร ลิตรละ 90 บาท 1 เที่ยว เป็นเงิน 58,500 บาท

  (11.3) รถบัสโดยสาร 144,000 บาท

 - รถบัสโดยสาร ยี่ห้อสกอร์เปี้ยน หมายเลข  ( * รอจดทะเบียน)
น้ ามันดีเซล
จ านวน 250 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
 - รถบัสโดยสาร ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลข  41-4198 กทม  
น้ ามันดีเซล
จ านวน 250 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

   (11.4) รถตู้โดยสาร รถยนต์ รถตัดหญ้า 734,400 บาท

     - รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข  ฮว 7874 กทม  
       น้ าม้นดีเซล

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

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

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท
     - รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลข  41-5448 กทม 
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       น้ ามันดีเซล
จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 57,600 บาท

     - รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข ษม 6682 กทม  
       น้ ามันเบนซิน

จ านวน 200 ลิตร ลิตรละ 45 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
     - รถกระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไซโคลน หมายเลข  นค 918 สป 
       น้ ามันดีเซล 

จ านวน 100 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 28,800 บาท
     - รถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์วโีก หมายเลข  ฎธ 2849 กทม  
       น้ ามันดีเซล 

จ านวน 150 ลิตร ลิตรละ 24 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 43,200 บาท
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตัดหญา้ 
       น้ ามันเบนซินรถตัดหญา้ จ านวน 6 คัน  

จ านวน 100 ลิตร ลิตรละ 45 บาท 12 เดือน 6 คัน เป็นเงิน 324,000 บาท
 (11.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส 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 16,940 บาท

(12)  วสัดุงานบ้านงานครัว 130,000 บาท (12) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 130,000  บาท
  -  น้ ายาถูพื้น ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น กระดาษช าระ ฯลฯ 130,000  บาท

(13)  วสัดุการศึกษา 250,000 บาท (13)  วัสดุการศึกษา 250,000  บาท
  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวชิาการเดินเรือ/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวชิาการช่างกลเรือ/ต่อปี 25,000  บาท
  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายวชิาการทั่วไป/ต่อปี  25,000  บาท
  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์การศึกษา  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ต่อปี 25,000 บาท
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  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  25,000 บาท
  -  หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารส่ิงพิมพ์    25,000 บาท
  -  ต าราเรียนของฝ่ายวชิาการเดินเรือ,ฝ่ายวชิาการช่างกลเรือ,ฝ่ายวชิาการทั่วไป  100,000 บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 830,000 บาท (14)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 830,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลืองเรือฝึก 267,600 บาท
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  45 วนั ๆ ละ 1,200 บาท 54,000 บาท
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  150 วนั ๆ ละ 1,400 บาท 210,000 บาท
ฝึกนักเรียนเข้าใหม่ 3 วนั ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 บาท

2. วัสดุอะไหล่เรือฝึกเหมาจ่ายตลอดปี 562,400 บาท

1.2  ค่าสาธารณูปโภค                      12,690,000 บาท 2.2 ค่าศาธารณูปโภค 12,690,000 บาท
     1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,690,000 บาท 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,690,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์ 572,000 บาท (1) ค่าโทรศัพท์  ต่อปี 572,000 บาท
(2) ค่าน้ าประปา 836,000 บาท (2) ค่าน้ าประปา   ต่อปี 836,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 11,282,000 บาท (3) ค่าไฟฟ้า   ต่อปี 11,282,000 บาท
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2.  งบลงทุน                                               56,250,000 บาท
   2.1  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                56,250,000 บาท

2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ 56,250,000 บาท
2.1.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา 16,000,000 บาท

(1) เครือ่งมือฝึกจ าลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวางแบบ 16,000,000 บาท

เต็มรูปแบบ (Full Mission Liquid Cargo Handlind      เพื่อใช้ในงานฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวางแบบเต็มรูปแบบ (Full Mission Liquid Cargo Handlind  Simulator : FMLCHS)

Simulator : FMLCHS) จ.สมุทรปราการ 1 เครือ่ง รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

     เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญา STCW และตามที่แก้ไข รวมทั้งเป็นไปตามหลักสูตรต้นแบบที่เกี่ยวข้อง (IMO MODEL COURSE)

แผนการด าเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

เหตุผลและความจ าเป็น

เป้าหมาย
        ด าเนินการจดัจา้งให้ทันภายในก าหนด 180 วนั นับแต่ลงนามในสัญญาจา้ง
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2562  จ านวน   16,000,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ

         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2562  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังนี้

        2. เพื่อให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธภิาพตามมาตรฐานสากล

                            ม.ิย. -  ก.ค. 2561            แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ   
                            ก.ค. -  ส.ค. 2561            ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2561           น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            1 - 31 ต.ค. 2561           ลงนามในสัญญาจา้ง
                            พ.ย. 2561 - ก.ย. 2562     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

         1.  เพื่อให้สามารถแสดงการตอบสนองการเรียน การสอน การฝึกอบรม และการใช้งานโปรแกรมการฝึกปฏิบัติงานสินค้าของเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง
ชนิดต่าง ๆ บนเคร่ืองฝึกจ าลองได้เหมือนจริง และปฏิบัติงานในเรือได้เหมือนจริง โดยต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ IMO STCW code requirement ฉบับล่าสุด 
ส าหรับท าการฝึกในระดับต้ังแต่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้งานจนสามารถใช้งานได้ และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์จะต้อง
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อให้การฝึกเป็นไปตามข้อก าหนดของ STCW โดยให้สามารถท าการฝึกปฏิบัติงานได้ โดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
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2.1.1.2  ครุภัณฑ์เครือ่งจักรกล                                40,250,000 บาท
(1) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์                           
เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ  1 ล า 25,250,000 บาท
(2) ซ่อมท าประจ าปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์                           
เรือวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ  1 ล า 15,000,000 บาท

แผนการด าเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจกัร ตลอดจนอุปกรณ์ประจ าเรือต่างๆ  ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธภิาพ คงทน 
สามารถน าเรือออกฝึกภาคทะเลได้อย่างปลอดภัย และบรรลุวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือซ่ึงก าหนด
ให้เรือทุกล าต้องท าการตรวจสภาพเรือประจ าทุกปีและตรวจคร้ังใหญทุ่ก 4 ปี
เหตุผลและความจ าเป็น
         เนื่องจากเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นเรือฝึกนักเรียน จงึจ าเป็นต้องท าการซ่อมบ ารุงรักษาตัวเรือ เคร่ืองจกัรระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ต่างๆ ภายในเรือให้ใช้ราชการได้อย่างมีประสิทธภิาพอยู่เสมอ เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแก่ชีวติและทรัพย์สินของทางราชการ และ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับระหวา่งประเทศ และกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ
เป้าหมาย
        ซ่อมท าและบ ารุงรักษาตัวเรือและเคร่ืองจกัร ตลอดจนอุปกรณ์ประจ าเรือต่างๆ ของเรือฝึกนักเรียน (เรือฝึกสาครวสัิย,เรือฝึกวสูิตรสาคร) 2 ล า
ให้สามารถใช้ราชการได้ต่อเนื่อง
งบประมาณ
        งบประมาณปี 2562  จ านวน    40,250,000  บาท
ระยะเวลาด าเนินการ    ภายในปีงบประมาณ

         ในเบื้องต้น กรมเจา้ท่าได้รับงบประมาณปี 2561  เพื่อมาด าเนินการแล้ว ซ่ึงหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ด าเนินการประกวดราคา
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยมีแผนด าเนินการ ดังนี้
                            ม.ิย. -  ก.ค. 2561            แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ   
                            ก.ค. -  ส.ค. 2561            ประกวดราคาและพิจารณาผล
                            1  - 15  ก.ย. 2561           น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            1 - 31 ต.ค. 2561           ลงนามในสัญญาจา้ง
                            พ.ย. 2561 - ก.ย. 2562     ด าเนินการภายในปีงบประมาณ

        1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือฝึก อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวชิาการเดินเรือ หลักสูตรวศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
และหลักสูตรนายประจ าเรือ ระดับ Operation Level ซ่ึงเป็นไปตามเนื้อหาวชิาใน IMO Model Course 7.04
        2. เพื่อให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธภิาพตามมาตรฐานสากล
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        3. เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวขีองประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ


