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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 426,067,200 บาท

1. งบบคุลากร 424,504,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 422,145,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 405,030,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 1095 อตัรา 373,692,300           บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 3,478,800              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 149,800                บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 360,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 1,481,500              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืน 928 อตัรา 25,868,400             บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 17,114,500            บาท

(1) อตัราเดมิ 60 อตัรา 17,114,500             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 2,358,900              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,358,900              บาท

2. งบด าเนินงาน 1,563,000              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,563,000              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 60,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง   4 อตัรา 1,296,000              บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 90,000                 บาท

(4) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 117,000                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 439,332,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 289,371,100           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 243,690,900           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 14,079,700             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,594,900              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 1,741,400              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,210,900              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 167,649,800           บาท

(7.1) พนกังานขบัรถ 1,182,000              บาท

(7.2) คนดูแลสวน 1,008,000              บาท

(7.3) พนกังานรกัษาความปลอดภยั 4,488,000              บาท

(7.4) รกัษาความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละตดัหญา้ 4,452,000              บาท

(7.5) พนกังานท าความสะอาด 3,561,600              บาท

(7.6) ค่าเช่าใชบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร 1,029,900              บาท

(7.7) ค่าจา้งก าจดัปลวกและหนู 180,000                บาท

(7.8) จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและสิง่พมิพ์ 599,000                บาท

(7.9) จา้งเหมาบรกิาร Clipping ข่าว 57,600                 บาท

(7.10) จา้งเหมาจดันิทรรศการ 150,000                บาท

(7.11) จา้งเหมาพมิพแ์ผนทีอ่ากาศ -                        บาท

(7.12) จา้งตรวจตดิตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO9001:2008 50,000                 บาท

(7.13) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 143,209,200           บาท

(7.14) ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 450,000                บาท

(7.15) ค่าบ ารุงรกัษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่กิจการดา้นอุตนิุยมวทิยา -                        บาท

(7.16) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย( Web Server)และระบบ

ส ารองขอ้มลู 1,874,400              บาท

(7.17) ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต์ 20,000                 บาท

(7.18) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมเครอืข่ายระบบสือ่สารโทรคมนาคมข่าว

อากาศอตัโนมตัิ 2,101,100              บาท

(7.19) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การบนิ(VOLMET) 1,650,000              บาท

(7.20) ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ 300,700                บาท

(7.21) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัสมารท์โฟนและ

อุปกรณ์ฮารด์แวร์ 120,000                บาท
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(7.22) อื่นๆ (ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั ,บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า,

ปรบัปรุงระบบสือ่สาร) 168,300                บาท

(7.23) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาซอฟตแ์วรร์ะบบเสมอืนจรงิ 200,000                บาท

(7.24) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การเดนิเรอื (Broadcast for 

shipping) สท. 548,000                บาท

(7.25) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า (สส.) 100,000                บาท

(7.26) ค่าบ ารุงรกัษาระบบจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(สส.) 100,000                บาท

(7.27) ค่าจา้งคนยกเรอืวดักระแสน า้ -                        บาท

(7.28) ค่าจา้งเหมาเคลอืบไมว้ดัน า้คา้ง 50,000                 บาท

(7.29) ค่าจา้งจดัหาใบรบัรองความปลอดภยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์(SSL 

Certificate) -                        บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,277,000              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 496,200                บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 186,400                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 850,900                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมอุตนิุยมวทิยานานาชาติ 180,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมย่อย 60,000                 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมการขอใชข้อ้มลูศูนยพ์ยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป 

(ECMWF) -                        บาท

(15) วสัดุส านกังาน 3,867,100              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 4,202,000              บาท

(17) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท

(18) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                 บาท

(19) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(20) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 129,900                บาท

(21) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 34,382,400             บาท

(22) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(23) วสัดุการเกษตร 31,800                 บาท

(24) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 45,680,200            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,586,400              บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 506,400                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 16,845,400             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท

2. งบลงทนุ 139,483,900           บาท
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2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 139,483,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 115,254,800           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 810,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 810,000                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่3 เครื่อง 97,200                 บาท

(1.2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัตก   ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 3 เครื่อง 97,200                 บาท

(1.3)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอ านาจเจรญิ

   ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 2 

เครื่อง 64,800                 บาท

(1.4) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุรนิทร์(กลุม่

งานอุตนิุยมวทิยาอุทกทา่ตูม)   ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์

1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.5) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ   

ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 4 เครื่อง 129,600                บาท

(1.6) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์

(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทกวเิชียรบรุี)   ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ี

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 4 เครื่อง 129,600                บาท

(1.7) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

สมทุรปราการ   ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 

เครื่อง 32,400                 บาท

(1.8)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุี(กลุม่

งานตรวจอากาศเกาะสชีงั) ต าบลทา่เทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุี

 1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.9) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสระแกว้ 

(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทก) ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั

สระแกว้ 1 เครื่อง 32,400                 บาท
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(1.10) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุพรรณบรุี

(กลุม่งานอากาศเกษตรอู่ทอง)  ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบรุ ี1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.11) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 4 เครื่อง 129,600                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,088,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,512,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเชียงราย  (กลุม่งานอากาศ

เกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 814,000                บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์ (กลุม่งาน

ตรวจอากาศ)    ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 814,000                บาท

(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากาฬสนิธุ ์(กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกกมลาไสย)       ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 814,000                บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเลย (กลุม่งานอากาศเกษตร)

   ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 814,000                บาท

(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาน่าน (กลุม่งานอุตนิุยมวทิยา

อุทกทา่วงัผา)   ต าบลทา่วงัผา อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน 1 คนั 814,000                บาท
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(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุโขทยั (กลุม่งานอากาศ

เกษตร)   ต าบลคลองตาล อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 814,000                บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุรนิทร ์(กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกทา่ตูม)  ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 814,000                บาท

(1.8) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี (กลุม่งานตรวจ

อากาศ)   ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 814,000                บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน    ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 คนั 1,288,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,214,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,214,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา   

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง 1,098,000              บาท

(1.2) คอมพวิเตอรแ์มข่่าย แบบที ่2 ส าหรบัการปฏบิตังิานตรวจอากาศ

อตัโนมตั ิAWOS และ LLWAS กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 1,750,000              บาท

(1.3) ชุดคอมพวิเตอรผ์ลติแผนทีแ่บบดจิติอล (ชุดจอ Wacom พรอ้ม 

software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 300,000                บาท

(1.4) ลขิสทิธิ์ (License) ซอฟแวร ์Tableau Desktop กองพฒันา

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 66,000                 บาท
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2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,555,000              บาท

(1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400/ 500 Kva พรอ้มชุด ATS  กองเครื่องมอื

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

เครื่อง 6,555,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,587,800             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 34,437,800             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 233 หน่วย)

(1.1) ตูส้กรนีขนาดกลาง กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา  

 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 39,000                 บาท

(1.2) เครื่องมอืตรวจวดัเป้าทศันวสิยั Long - Distance Laser 

Rangefinder (กลอ้งวดัระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ กรม

อุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 650,000                บาท

(1.3) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอุตนิุยมวทิยา    อ านาจเจรญิ 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 15 ชุด 1,074,400              บาท

(1.4) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ ต าบลไคส ี

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 15 ชุด 1,074,400              บาท

(1.5) เครื่องสอบเทยีบเครื่องวดัทศิทางและความเร็วลมดจิทิลั แบบ

เคลือ่นที ่ กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 150,000                บาท

(1.6) เครื่องวดัความกดอากาศ แบบดจิทิลั กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 17,500,000             บาท

(1.7) เครื่องเทอรโ์มมเิตอรล์อยน า้ กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 1,200,000              บาท

(1.8) เครื่องวดัระยะทางลมถาดน า้ระเหย  กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 4,250,000              บาท

(1.9) เครื่องวดัฝนแบบไซฟอน  กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 8,500,000              บาท

(2) เครื่องสอบเทยีบอุณหภูมปิระจ าหอ้งสอบเทยีบ      กองเครื่องมอื

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

เครื่อง 3,200,000              บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตั ิทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ ต าบล

ไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 ชุด 2,600,000              บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตั ิทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอ านาจเจรญิ 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ชุด 2,600,000              บาท
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(5) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา      แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้บน) 

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(6) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา    แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้

บน) ต าบลหวัเตย อ าเภอพนูพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(10) เครื่องมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธีโอโดไลทอ์ตัโนมตั ิความถี ่

1680 Mhz ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้บน)   

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25,000,000             บาท

(11) ระบบจ าลองการส ัน่สะเทอืนจากแรงแผน่ดนิไหว  กองเฝ้าระวงั

แผน่ดนิไหว กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

ระบบ 4,500,000              บาท

(12) ระบบสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดัแผน่ดนิไหว กองเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว 

กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,229,100            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 24,229,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,329,100             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) อาคารทีท่  าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

เชียงราย (กลุม่งานอากาศเกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 หลงั 2,760,100              บาท

(1.2) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ี ต าบลวดั

ใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 1,440,700              บาท

(1.3) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 1,440,700              บาท
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(1.4) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีศู่นย์

อุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

4 หลงั 4,458,400              บาท

(1.5) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

 จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 1,114,600              บาท

(1.6) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาสระแกว้  ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั

สระแกว้ 1 หลงั 1,114,600              บาท

(2) ปรบัปรุงอาคารส านกังานศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 11,900,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 8,727,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,727,300              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 6,929,800              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 378,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย 2,000                   บาท

4) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,320,000              บาท

5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 94,500                 บาท

6) เงนิอุดหนุนการศาสนา 3,000                   บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 1,749,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการ 577,700                บาท

1.1) การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 577,700                บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของกรมอุตนิุยมวทิยา 1,172,000              บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut



10

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 68,775,000 บาท

1. งบลงทนุ 68,775,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,775,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,775,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 68,775,000             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

ขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ระบบ 54,865,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 69,550,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,685,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,865,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

กระบี ่ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 13,910,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 69,550,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,910,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 55,640,000             บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 182,940,300 บาท

1. งบลงทนุ 182,940,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 182,940,300           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 182,940,300           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 182,940,300           บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานเบตง ต าบลยะรม

 อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมฮ่่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานน่านนคร ต าบล

ผาสงิห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 21,491,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,300             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,672,400              บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานรอ้ยเอ็ด ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ระบบ 21,491,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,672,300              บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก ต าบล

อรญัญิก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมส่อด ต าบลทา่

สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานบรุรีมัย ์ต าบล

ร่อนทอง อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานตรงั ต าบลโคก

หล่อ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 134,312,600 บาท

1. งบลงทนุ 134,312,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 134,312,600           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 134,312,600           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 134,312,600           บาท

(1) ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 134,312,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 328,490,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,530,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 134,312,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 125,647,400           บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวิทยาการบิน 98,868,000 บาท

1. งบลงทนุ 98,868,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,868,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 98,868,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,868,000             บาท

(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอุตนิุยมวทิยาตามมาตรฐานองคก์ารการบนิ

พลเรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) และองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก (WMO) ที่

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 98,868,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 247,170,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,856,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 93,445,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,868,000             บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 340,805,800 บาท

1. งบลงทนุ 340,805,800           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 340,805,800           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 340,805,800           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 340,805,800           บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พรอ้มอุปกรณ์

เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 242,294,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 304,950,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,656,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 242,294,000           บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ ต าบล

คลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 30,255,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 151,277,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 121,021,600           บาท

(3) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาแมฮ่่องสอน ต าบลจองค า

 อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื่อง 30,255,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 151,277,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 121,021,600           บาท

(4) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศวเิชียรบรุ ีต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท

(5) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาชุมพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท
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(6) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท

(7) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศเขาเขยีว ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 

ระบบ 12,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 60,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 60,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 60,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผน่ดนิไหวระยะที ่1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงั

แผน่ดนิไหวและสนึาม ิกรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 60,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัระดบัรงัสี

อลัตราไวโอเลต (UV)                   -   บาท

1. งบลงทนุ -                     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                     บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ -                     บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ -                     บาท

(1) เครอืข่ายโอโซน ทีก่รมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -                     บาท

(2) เครอืข่ายรงัสดีวงอาทติย ์ทีก่รมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -                     บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 68,670,000 บาท

1. งบลงทนุ 68,670,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,670,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,670,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 68,670,000             บาท

(1) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 34,335,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,335,000             บาท

(2) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization  ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาล าพนู ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 เครื่อง 34,335,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,335,000             บาท

เล่มฟา้ พ.ร.บ. งบป ี62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut


