กรมเจ้าท่า
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 91,142,800 บาท (ปี 2562 : 102,311,100 บาท) ลดลง 11,168,300 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.92)
ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา

91,142,800
43,064,100
30,374,100
277,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
- สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันธรรมดา ช.ม.ละ 50.ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ช.ม
- สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันหยุดราชการ ช.ม.ละ 60.ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 7 ช.ม.
(2) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาทีข่ าดแคลนในสถาบัน
(2) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาทีข่ าดแคลนในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ
อุดมศึกษาของรัฐ
5,196,000
บาท
** ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั จัดสรร
- ค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์พิเศษ ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 400 บาท
- ค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์พิเศษ มิใช่ข้าราชการ บุคคลภายนอก ชม.ละ 800 บาท
* ยอดรวมค่าใช้จ่าย 11,352,200 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ส.ค. 62 – ธ.ค. 62 ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
** ใช้เงินงบประมาณ 5,196,000 หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
ใช้เงินรายได้ฯ 6,156,200
นดร.ชัน้ ปีที่ 1 (8 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
3,840
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 2 (7 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
3,360
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
2,880
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
2,880
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 5 (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี
12,960
ชัว่ โมง
อาจารย์พิเศษทีเ่ ป็นข้าราชการสอน ร้อยละ
60
= จานวน
7,776 ชัว่ โมงๆ ละ
400 บาท
อาจารย์พิเศษทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
40
= จานวน
5,184 ชัว่ โมง ๆ ละ
800 บาท
รวม
12,960 ชัว่ โมง

277,000 บาท
177,000 บาท
100,000 บาท
5,196,000 บาท

3,110,400 บาท
4,147,200 บาท
7,257,600 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ม.ค. 63 – พ.ค.63 ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชัน้ ปีที่ 1 (8 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
3,840
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 2 (7 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
3,360
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
2,880
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 4 (2 ห้องเรียน) ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
1,920
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 4 (4 ห้องเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
นดร.ชัน้ ปีที่ 5 (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
รวมเวลาเรียนหลักสูตรปกติ 5 ปี
12,000
ชัว่ โมง
อาจารย์พิเศษทีเ่ ป็นข้าราชการสอน ร้อยละ
60
= จานวน
7,200 ชัว่ โมงๆ ละ
400 บาท
อาจารย์พิเศษทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
20
= จานวน
48,000 ชัว่ โมง ๆ ละ
800 บาท
รวม
55,200 ชัว่ โมง
* ยอดรวมค่าใช้จ่าย
(3) ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก

20,000

บาท

(4) ค่าตอบแทนการเรียนการสอน

2,293,000

บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ =

(4) ค่าตอบแทนการสอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ =
** ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 , ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
* ยอดรวมค่าใช้จ่าย 2,764,800
ค่าสอนในส่วนทีเ่ กินภาระงานสอน 150 ชัว่ โมงขึน้ ไป ต่อภาคการศึกษา
อาจารย์ประจาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จานวน 7 คน ชัว่ โมงๆละ 400 บาท
** ใช้เงินงบประมาณ 2,293,000
ใช้เงินรายได้ฯ 471,800
ระยะเวลาสอนเกินภาระงานสอน สัปดาห์ ละ 8 ชัว่ โมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ส.ค. 62 – ธ.ค. 62 ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชัว่ โมง
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชัน้ ปีที่ 1 (8 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 4 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
8 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
1,024
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 2 (7 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน

1,700,400 บาท
2,394,200 บาท
4,094,600 บาท
11,352,200 บาท
20,000 บาท
2,293,000 บาท

ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
7 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
896
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
6 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
768
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
6 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
768
ชัว่ โมง
นดร.ชั
น้ ปีท1,580
ี่ 5 (ฝึกชัภาคปฏิ
างทะเลกั
= จานวน
ว่ โมงๆ บละัติท400
บาท บเรือสินค้า)
= รวมจานวน
3,456 ชัว่ โมง ๆ ละ
400 บาท
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ม.ค.63 – พ.ค. 63 ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ชัว่ โมง
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตร 5 ปี) แบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ
นดร.ชัน้ ปีที่ 1 (8 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 1 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
8 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
1,024
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 2 (7 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 2 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
8 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
896
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 3 (6 ห้องเรียน) แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ 4 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
8 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
768
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 4 (6 ห้องเรียน) ฝ่ายเดินเรือ 3 ห้องเรียน ฝ่ายช่างกลเรือ 3 ห้องเรียน
ระยะเวลาเรียนในห้องเรียน
16 สัปดาห์ ๆ ละ
8 ชัว่ โมง
รวมเวลาเรียน =
768
ชัว่ โมง
นดร.ชัน้ ปีที่ 5 (ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า)
= รวมจานวน
3,456 ชัว่ โมง ๆ ละ
400 บาท
* ยอดรวมค่าใช้จ่าย
(5) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ ักและพาหนะ

6,788,000

บาท

(5) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ ักและพาหนะ
เป็นเงิน
(5.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร และเรือสาครวิสัย
เป็นเงิน
(5.1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง เจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จานวน
1 เทีย่ ว เป็นเงินจานวน
1) ค่าเบีย้ เลีย้ งของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเทีย่ ว
เป็นเงิน
1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งในประเทศ
เป็นเงิน
1.1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
2 คน
9 วัน
เป็นเงิน
1.1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
27 คน
9 วัน
เป็นเงิน
1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งต่างประเทศ
เป็นเงิน
1.2.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น

633,000 บาท
1,382,400 บาท

1,382,400 บาท
2,764,800 บาท
6,788,000 บาท
6,770,220 บาท
732,540 บาท
732,540 บาท
62,640 บาท
4,320 บาท
58,320 บาท
669,900 บาท

วันละ
2,100 บาท
2 คน
11 วัน เป็นเงิน
1.2.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
2,100 บาท
27 คน
11 วัน เป็นเงิน
2 เทีย่ ว เป็นเงิน
(5.1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ ง เจ้าหน้า เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ จานวน
1) ค่าเบีย้ เลีย้ งของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ในประเทศ แต่ละเทีย่ ว
เป็นเงิน
เบีย้ เลีย้ งในประเทศ
1.1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
2 คน
20 วัน เป็นเงิน
1.1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
27 คน
20 วัน เป็นเงิน
(5.1.3) ค่าเบีย้ เลีย้ ง เจ้าหน้าที่ เรือสาครวิสัย ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ จานวน จานวน 4 เทีย่ ว เป็นเงิน
1) ค่าเบีย้ เลีย้ งของเจ้าหน้าที่ เรือวิสูตรสาคร ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ต่างประเทศ แต่ละเทีย่ ว
เป็นเงิน
1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งในประเทศ
เป็นเงิน
1.1.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
2 คน
9 วัน เป็นเงิน
1.1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
55 คน
9 วัน เป็นเงิน
1.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งต่างประเทศ
เป็นเงิน
1.2.1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
2,100 บาท
2 คน
11 วัน เป็นเงิน
1.2.2) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
2,100 บาท
55 คน
11 วัน เป็นเงิน
(5.1.4) สาหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานเกีย่ วกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา2557
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นเงิน
1) ค่าเบีย้ เลีย้ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
240 บาท
8 คน
3 วัน เป็นเงิน
2) ค่าทีพ่ ักประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
850 บาท
4 คน
3 วัน เป็นเงิน
3) ค่าพาหนะประเภททัว่ ไประดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทผูอ้ านวยการระดับต้น
วันละ
227.50 บาท
4 คน
2 วัน เป็นเงิน
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

490,000

บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 45 ทีน่ งั่ (ดีเซล) 2 คัน 4,500 บาท/เดือน
- ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร 15 ทีน่ งั่ (เบนซิน+ดีเซล) 6 คัน 2,500 บาท/เดือน
- ค่าซ่อมรถนัง่ ส่วนบุคคล 4 ล้อ (เบนซิน) 2 คัน 2,500 บาท/เดือน
- ค่าซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) 2 คัน 2,000 บาท/เดือน
- ค่าซ่อมรถบรรทุก 4 ล้อ (ดีเซล) 1 คัน 2,000 บาท/เดือน
- ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 คัน 500 บาท/เดือน
- ค่าจ้างปะผุซ่อมสีรถและอืน่ ๆ เหมาจ่าย

46,200 บาท
623,700 บาท
278,400 บาท
139,200 บาท
9,600 บาท
129,600 บาท
5,759,280 บาท*
1,439,820 บาท
123,120 บาท
4,320 บาท
118,800 บาท
1,316,700 บาท
46,200 บาท
1,270,500 บาท
17,780 บาท
5,760 บาท
10,200 บาท
1,820 บาท
490,000 บาท
108,000 บาท
180,000 บาท
60,000 บาท
48,000 บาท
24,000 บาท
6,000 บาท
64,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิง่ ก่อสร้าง

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
งบประมาณทัง้ สิน้
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

(10) วัสดุสานักงาน
(11) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

486,000

บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมอุปกรณ์การศึกษา ต่อปี
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาอาคาร อาพล ตียาภรณ์
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาอาคารปฏิบัติการเครือ่ งกลเรือต่อปี
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาอาคารปฏิบัติการเดินเรือ ต่อปี
- ค่าซ่อมแซมครุภัณ์ประจาอาคารเครือ่ งมือฝึกจาลอง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาหอพัก 1, 2 ต่อปี

1,212,000

บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ 8 คน 101,000/เดือน

1,212,000 บาท
1,212,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมในการจอดเรือ เทียบท่า และนาร่อง
จานวน 20 ครัง้ ท่าๆ ละ 105,000.-บาท
- เมืองท่าประเทศสิงคโปร์ 10 ครัง้
- เมืองท่าประเทศมาเลเซีย 8 ครัง้
- เมืองท่าประเทศเวียดนาม 2 ครัง้

2,200,000 บาท
2,180,000 บาท

2,200,000
บาท
15,800,000
13,600,000 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2,200,000

486,000 บาท
46,000 บาท
40,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

1,080,000 บาท
850,000 บาท
250,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารต่างประเทศ

20,000 บาท
102,000 บาท

102,000

บาท

(10) ค่าวัสดุสานักงาน 8,500 บาท/เดือน

10,100,100

บาท

(11) ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(11.1) เรือสาครวิสัย
น้ามันดีเซล
เทีย่ วละ
น้ามันเตา
เทีย่ วละ
น้ามันหล่อลืน่
เทีย่ วละ
(11.2) เรือวิสูตรสาคร
น้ามันดีเซล
เทีย่ วละ
น้ามันหล่อลืน่

เป็นเงิน

10,100,100 บาท
7,103,760 บาท

84,950 ลิตร ลิตรละ

24 บาท

2 เทีย่ ว

เป็นเงิน

4,077,600 บาท

57,390 ลิตร ลิตรละ

25 บาท

2 เทีย่ ว

เป็นเงิน

2,869,500 บาท

870 ลิตร ลิตรละ

90 บาท

2 เทีย่ ว

เป็นเงิน

156,660 บาท
1,978,500 บาท

80,000 ลิตร ลิตรละ

24 บาท

1 เทีย่ ว

เป็นเงิน

1,920,000 บาท

เทีย่ วละ

650 ลิตร ลิตรละ

90 บาท

(11.3) รถบัสโดยสาร
- รถบัสโดยสาร ยีห่ ้อสกอร์เปีย้ น หมายเลขทะเบียน 41-7334
น้ามันดีเซล
จานวน
250 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- รถบัสโดยสาร ยีห่ ้อสกอร์เปีย้ น หมายเลขทะเบียน 41-7426
น้ามันดีเซล
จานวน
250 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
(11.4) รถตูโ้ ดยสาร รถยนต์ รถตัดหญ้า
- รถตูโ้ ดยสาร 15 ทีน่ งั่ ยีห่ ้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข ฮว 7874 กทม
น้าม้นดีเซล
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- รถตูโ้ ดยสาร 15 ทีน่ งั่ ยีห่ ้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข ฮห 6877 กทม
น้ามันดีเซล
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- รถตูโ้ ดยสาร 15 ทีน่ งั่ ยีห่ ้อโตโยต้า ไฮเอช หมายเลข ฮห 6878 กทม
น้ามันดีเซล
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- รถบรรทุก 6 ล้อ ยีห่ ้ออีซูซุ หมายเลข 41-5448 กทม
น้ามันดีเซล
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ยีห่ ้อโตโยต้า หมายเลข ษม 6682 กทม
น้ามันเบนซิน
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
45 บาท
- รถกระบะ ยีห่ ้อโตโยต้า ไฮลักซ์วโี ก หมายเลข ฎธ 2849 กทม
น้ามันดีเซล
จานวน
150 ลิตร ลิตรละ
24 บาท
- ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถตัดหญ้า
น้ามันเบนซินรถตัดหญ้า จานวน 6 คัน
จานวน
100 ลิตร ลิตรละ
(11.5) ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับใช้ในการฝึกอบรม
น้ามันเบนซินเดือนละ 120 ลิตร
จานวน
120 ลิตร ลิตรละ
น้ามันดีเซลเดือนละ 200 ลิตร
จานวน
200 ลิตร ลิตรละ
- อืน่ ๆ

1 เทีย่ ว

เป็นเงิน

58,500 บาท
144,000 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

72,000 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

72,000 บาท
705,600 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

57,600 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

57,600 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

57,600 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

57,600 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

108,000 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

43,200 บาท

45 บาท

12 เดือน

6 คัน เป็นเงิน

324,000 บาท
122,400 บาท

45 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

64,800 บาท

24 บาท

12 เดือน

เป็นเงิน

57,600 บาท
45,840 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

130,000

บาท

(13) วัสดุการศึกษา

250,000

บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

830,000

บาท

(12) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- น้ายาถูพนื้ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพนื้ กระดาษชาระ ฯลฯ
(13) วัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายวิชาการเดินเรือ/ต่อปี
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ/ต่อปี
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายวิชาการทัว่ ไป/ต่อปี
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน/ต่อปี
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
- หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารสิง่ พิมพ์
- ตาราเรียนของฝ่ายวิชาการเดินเรือ,ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ,ฝ่ายวิชาการทัว่ ไป

130,000 บาท
130,000 บาท
250,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
100,000 บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1. วัสดุสนิ้ เปลืองเรือฝึก
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ฝึกนักเรียนเข้าใหม่

830,000 บาท
267,600 บาท
54,000 บาท
210,000 บาท
3,600 บาท

2. วัสดุอะไหล่เรือฝึกเหมาจ่ายตลอดปี
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์

12,690,000
11,282,000
836,000
572,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2.2 ค่าศาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์

45 วัน ๆ ละ 1,200 บาท
150 วัน ๆ ละ 1,400 บาท
3 วัน ๆ ละ 1,200 บาท

562,400 บาท
12,690,000 บาท
11,282,000 บาท
836,000 บาท
572,000 บาท

2. งบลงทุน
48,078,700
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
48,078,700
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
43,078,700
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
2,778,700
(1) โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทดแทนและเพิม่ เติม ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ
1 โครงการ
2,778,700

บาท
บาท
บาท
บาท
วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ทดแทนเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เนือ่ งจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และไม่ทันสมัย
บาท
เหตุผลและความจาเป็น
เพือ่ ใช้ทดแทนเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เนือ่ งจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และไม่ทันสมัย เพือ่ สนับสนุกการเรียนการสอน
เป้าหมาย
ดาเนินการจัดจ้างให้ทันภายในกาหนด 180 วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง
งบประมาณ
งบประมาณปี 2563 จานวน 2,778,700 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ในเบือ้ งต้น กรมเจ้าท่าได้รบั งบประมาณปี 2563 เพือ่ มาดาเนินการแล้ว ซึง่ หากผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ดาเนินการประกวดราคา
เพือ่ ดาเนินการต่อไป โดยมีแผนดาเนินการ ดังนี้
มิ.ย. - ก.ค. 2562
แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
ก.ค. - ส.ค. 2562
ประกวดราคาและพิจารณาผล
1 - 15 ก.ย. 2562
นาเสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1 - 31 ต.ค. 2562
ลงนามในสัญญาจ้าง
พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ดาเนินการภายในปีงบประมาณ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เพือ่ ให้สามารถแสดงการตอบสนองการเรียน การสอน การฝึกอบรม และการใช้งานโปรแกรมการฝึกปฏิบัติงานสินค้าของเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง
2. เพือ่ ให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครือ่ งจักรกล
(1) ซ่อมทาประจาปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ 1 ลา
(2) ซ่อมทาประจาปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
เรือวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ 1 ลา

40,300,000

บาท

29,800,000

บาท

10,500,000

บาท

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการบารุงรักษาตัวเรือและเครือ่ งจักร ตลอดจนอุปกรณ์ประจาเรือต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คงทน
สามารถนาเรือออกฝึกภาคทะเลได้อย่างปลอดภัย และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการฝึกอบรม และเพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือซึง่ กาหนด
ให้เรือทุกลาต้องทาการตรวจสภาพเรือประจาทุกปีและตรวจครัง้ ใหญ่ทุก 4 ปี
เหตุผลและความจาเป็น
เนือ่ งจากเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นเรือฝึกนักเรียน จึงจาเป็นต้องทาการซ่อมบารุงรักษาตัวเรือ เครือ่ งจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ต่างๆ ภายในเรือให้ใช้ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแก่ชีวติ และทรัพย์สินของทางราชการ และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
เป้าหมาย
ซ่อมทาและบารุงรักษาตัวเรือและเครือ่ งจักร ตลอดจนอุปกรณ์ประจาเรือต่างๆ ของเรือฝึกนักเรียน (เรือฝึกสาครวิสัย,เรือฝึกวิสูตรสาคร) 2 ลา
ให้สามารถใช้ราชการได้ต่อเนือ่ ง
งบประมาณ
งบประมาณปี 2563 จานวน 40,300,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ในเบือ้ งต้น กรมเจ้าท่าได้รบั งบประมาณปี 2563 เพือ่ มาดาเนินการแล้ว ซึง่ หากผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ดาเนินการประกวดราคา
เพือ่ ดาเนินการต่อไป โดยมีแผนดาเนินการ ดังนี้
มิ.ย. - ก.ค. 2562
แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
ก.ค. - ส.ค. 2562
ประกวดราคาและพิจารณาผล
1 - 15 ก.ย. 2562
นาเสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1 - 31 ต.ค. 2562
ลงนามในสัญญาจ้าง
พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ดาเนินการภายในปีงบประมาณ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือฝึก อุปกรณ์ทใี่ ช้สาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการเดินเรือ หลักสูตรวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
และหลักสูตรนายประจาเรือ ระดับ Operation Level ซึง่ เป็นไปตามเนือ้ หาวิชาใน IMO Model Course 7.04
2. เพือ่ ให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
3. เพือ่ สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

2.1.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
5,000,000
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท 5,000,000
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) งานปรับปรุงอาคารและสิง่ ก่อสร้างภายใน
5,000,000
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

บาท
บาท
บาท

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียน ต่อเติมราวกัน้ สาหรับทีน่ งั่ พักนักเรียน และกันตกจากทีส่ ูง ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และปรับปรุงแทนของเดิมทีช่ ารุดทรุดโทรม
เหตุผลและความจาเป็น
เนือ่ งจากหอนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นอาคารทีก่ ่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี มีสภาพชารุด มีน้ารัว่ ซึม จาเป็นทีจ่ ะต้อง
ได้รบั งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ คุณภาพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
เป้าหมาย
ซ่อมทาและบารุงรักษาอาคารหอพักนักเรียนให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดทาราวกันตกจากพืน้ ทีส่ ูง ใต้อาคารเรียนริมน้า โดยทาเป็น
ระเบียงสแตนเลส ไว้สาหรับนัง่ พักผ่อนได้
งบประมาณ
งบประมาณปี 2563 จานวน 5,000,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ในเบือ้ งต้น กรมเจ้าท่าได้รบั งบประมาณปี 2563 เพือ่ มาดาเนินการแล้ว ซึง่ หากผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาฯ กรมฯ จะได้ดาเนินการประกวดราคา
เพือ่ ดาเนินการต่อไป โดยมีแผนดาเนินการ ดังนี้
มิ.ย. - ก.ค. 2562
แบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
ก.ค. - ส.ค. 2562
ประกวดราคาและพิจารณาผล
1 - 15 ก.ย. 2562
นาเสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1 - 31 ต.ค. 2562
ลงนามในสัญญาจ้าง
พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ดาเนินการภายในปีงบประมาณ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เพือ่ ปรัปปรุงซ่อมแซม และรักษาตัวอาคารให้สามารถใช้งาน เป็นหอพักของนักเรียนเดิยเรือพาณิชย์ ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้บรรลุภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
3. เพือ่ สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

