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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 1098 อัตรา
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) เงิน พ.ส.ร.
(4) เงิน ส.ป.พ.
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
(6) เงินประจาตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
(7) เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษตาแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.)
(8) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบเงินประจาตาแหน่ง
1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม
(2) เงินเพิม่ ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่
(3) เงินเพิม่ ค่าตอบแทน
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างถึงขัน้ สูงของตาแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ
(5) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7.1) พนักงานขับรถ
(7.2) คนดูแลสวน
(7.3) พนักงานรักษาความปลอดภัย
(7.4) รักษาความสะอาดอาคารสถานทีแ่ ละตัดหญ้า
(7.5) พนักงานทาความสะอาด
(7.6) ค่าเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
(7.7) ค่าจ้างกาจัดปลวกและหนู
(7.8) จ้างเหมาบริการดูแลพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู ้
(7.9) จ้างเหมาจัดทาหนังสือรายงานประจาปี วารสารและสิง่ พิมพ์
(7.10) จ้างเหมาบริการ Clipping ข่าว
(7.11) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
(7.12) จ้างเหมาพิมพ์แผนทีอ่ ากาศ
(7.13) จ้างตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
(7.14) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา
(7.15) ค่าบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(7.16) ค่าบารุงรักษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่ กิจการด้านอุตนุ ยิ มวิทยา
(7.17) ค่าจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย( Web Server)และระบบ
สารองข้อมูล
(7.18) ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้ า (UPS)
(7.19) ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์
(7.20) ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Network
(7.21) ค่าบารุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคมข่าวอากาศ
อัตโนมัติ
(7.22) ค่าบารุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่ การบิน(VOLMET)
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(7.23) ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดที ศั น์
(7.24) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
(7.25) ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนา
ประเทศ
(7.26) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศ แบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
(7.27) อื่นๆ (ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ,บารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า,ปรับปรุง
ระบบสือ่ สาร)
(7.28) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และ
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
(7.29) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง
(7.30) ค่าบารุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่ การเดินเรือ (Broadcast for
shipping) สท.
(7.31) ค่าจ้างบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า (สท.)
(7.32) ค่าบารุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้ าอัตโนมัติ (สท.)
(7.33) ค่าจ้างคนยกเรือวัดกระแสนา้
(7.34) ค่าจ้างเหมาเคลือบไม้วัดนา้ ค้าง
(7.35) ค่าจ้างจัดหาใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate)
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธีการ
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(11) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทาการสารวจความคิดเห็น
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุตนุ ยิ มวิทยานานาชาติ
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย
(15) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ขอ้ มูลศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป
(ECMWF)
(16) วัสดุสานักงาน
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(18) วัสดุก่อสร้าง
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว
(20) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(22) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์
(24) วัสดุการเกษตร
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(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
1.2.1 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่าประปา
(3) ค่าไปรษณีย ์
(4) ค่าไฟฟ้ า
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาระยอง ตาบลตะพง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี (กลุม่ งานตรวจ
อากาศเกาะสีชงั ) ตาบลท่าเทวงษ์ อาเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครนายก ตาบลหินตัง้
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู สถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปราจีนบุรี ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลพบุรี ตาบลทะเลชุบ
ศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุพรรณบุรี ตาบลรัว้
ใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
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(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตตุ นิยมวิทยาอยุธยา ตาบลท่าเจ้า
สนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง

30,000 บาท

(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลพบุรี (กลุม่ งาน
อุตนุ ยิ มวิทยาอุทกบัวชุม) ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1
เครื่อง

30,000 บาท

(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปราจีนบุรี (กลุม่ งาน
อุตนุ ยิ มวิทยาอุทกกบินทร์บรุ ี) ตาบลกบินทร์บรุ ี อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัด
ปราจีนบุรี 1 เครื่อง
(1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปทุมธานี ตาบลคลอง
หนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
(1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาจันทบุรี (กลุม่ งาน
อากาศเกษตรพลิ้ว) ตาบลตะปอน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากรุงเทพฯ (กลุม่ งาน
ตรวจอากาศชัน้ บน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(1.14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคใต้ฝงั ่ ตะวันตก
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2 เครื่อง
(1.15) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีตรวจอากาศเรดาร์สทิงพระ ตาบล
บ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง
(1.16) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระ
เกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี (พัทยา) ตาบล
หนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

60,000 บาท

60,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท
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(1.18) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากรุงเทพฯ (กลุม่ งาน
อากาศเกษตรบางนา) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(1.19) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาแพร่ ตาบลนาจักร
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 เครื่อง
(1.20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาระยอง (กลุม่ งานอากาศ
เกษตรห้วยโป่ ง) ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 40 รายการ (รวม 41 หน่วย)
(1.1) รถนัง่ ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสู บไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 65 กิโลวัตต์ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 2 คัน

30,000 บาท

60,000 บาท

30,000 บาท
33,549,000 บาท
32,261,000 บาท

1,568,000 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสมุทรปราการ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

787,000 บาท

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปทุมธานี ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

787,000 บาท

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาหนองบัวลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 1 คัน

787,000 บาท

(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาประจวบคีรขี นั ธ์ (กลุม่ งานอากาศเกษตร
หนองพลับ) ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

787,000 บาท
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(1.6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครศรีธรรมราช (กลุม่ งานอากาศเกษตร
บางจาก) ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 คัน

787,000 บาท

(1.7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปราจีนบุรี (กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทก
กบินทร์บรุ ี) ตาบลกบินทร์บรุ ี อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครสวรรค์ (กลุม่ งานอากาศเกษตรตากฟ้ า)
ตาบลสุขสาราญ อาเภอตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

787,000 บาท

(1.9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคใต้ฝงั ่ ตะวันออก ตาบลบ่อยาง อาเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

787,000 บาท

(1.10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุม่ งานอากาศเกษตรกาญ
จนดิษฐ์) ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

787,000 บาท

(1.11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาระนอง ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 คัน

787,000 บาท

(1.12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครปฐม ตาบลกาแพงแสน อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 คัน

787,000 บาท

(1.13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 คัน

787,000 บาท
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(1.14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาพัทลุง ตาบลลาปา อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 คัน

787,000 บาท

(1.15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยามุกดาหาร ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

787,000 บาท

(1.16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาตรัง ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 คัน

787,000 บาท

(1.18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอุบลราชธานี (กลุม่ งานอากาศเกษตร
อุบลราชธานี) ตาบลท่าช้าง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

787,000 บาท

(1.19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครราชสีมา(กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทกโชค
ชัย) อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

787,000 บาท

(1.20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทก
พระแสง) ตาบลอิปนั อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

787,000 บาท

(1.21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครศรีธรรมราช (กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยา
อุทกฉวาง) ตาบลฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

787,000 บาท
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(1.22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสงขลา (กลุม่ งานอากาศเกษตรคอหงส์)
ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน

787,000 บาท

(1.23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากาแพงเพชร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 คัน

787,000 บาท

(1.24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาจันทบุรี ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

787,000 บาท

(1.26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชัยนาท ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท 1 คัน

787,000 บาท

(1.27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลาพูน ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน 1 คัน

787,000 บาท

(1.28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาฉะเชิงเทรา ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน

787,000 บาท

(1.29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุพรรณบุรี ตาบลรัว้ ใหญ่ อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

787,000 บาท
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(1.31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาเพชรบุรี ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาบุรรี มั ย์ ตาบลร่อนทอง อาเภอสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์ 1 คัน

787,000 บาท

(1.33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาร้อยเอ็ด (กลุม่ งานอากาศเกษตรร้อยเอ็ด)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

787,000 บาท

(1.34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากาญจนบุรี (กลุม่ งานตรวจอากาศทองผาภูม)ิ
ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

787,000 บาท

(1.35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุรนิ ทร์ (กลุม่ งานอากาศเกษตรสุรนิ ทร์)
ตาบลคอโค อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

787,000 บาท

(1.36) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชุมพร (กลุม่ งานอากาศเกษตรสวี) ตาบล
วิสยั ใต้ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 คัน

787,000 บาท

(1.37) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาระยอง (กลุม่ งานอากาศเกษตรห้วยโป่ ง)
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน

787,000 บาท

(1.38) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครราชสีมา (กลุม่ งานอากาศเกษตรปาก
ช่อง) ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

787,000 บาท
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(1.39) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสระแก้ว ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน
(1.40) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาศรีสะเกษ ตาบลหนองครก อาเภอเมืองศรี
สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตนุ ยิ มวิทยา สานักตรวจและเฝ้ าระวัง
สภาวะอากาศ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครือข่ายสาหรับภายในอาคาร 50 ปี และ
บริเวณโดยรอบกรมอุุตนุ ยิ มวิทยา (41 กล้อง) กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(1.1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ขนาด 50 กิโลวัตต์ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคเหอ
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

787,000 บาท

787,000 บาท

1,288,000 บาท
2,600,000 บาท

2,600,000 บาท
4,260,000 บาท

4,260,000 บาท
1,250,000 บาท
1,250,000 บาท

500,000 บาท

(1.2) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า 15 KVA 3 Phase ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง

150,000 บาท

(1.3) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า 15 KVA 3 Phase ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศระยอง ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง

150,000 บาท

(1.4) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า 15 KVA 3 Phase ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศสทิงพระ ตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

150,000 บาท

(1.5) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า 15 KVA 3 Phase ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง

150,000 บาท
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(1.6) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า 15 KVA 3 Phase ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศลาพูน ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)
(1.1) อาคารทีท่ าการสถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอานาจเจริญ พร้อมสิง่ ก่อสร้าง
ประกอบ ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 1
แห่ง
(1.2) อาคารทีท่ าการสถานีอุตนุ ยิ มวิทยาตาก (เขื่อนภูมพิ ล) ตาบลสามเงา
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 หลัง
(1.3) อาคารทีท่ าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาฉะเชิงเทรา
ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง
(1.4) อาคารทีท่ าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลพบุรี
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง
(1.5) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ 7-8)
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี ตาบลบ้านสวน อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
(1.6) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ 7-8)
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสมุทรปราการ ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง
(1.7) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ 7-8)
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอุทยั ธานี ตาบลนา้ ซึม อาเภอ
เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 หลัง
(1.8) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ 7-8)
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากาแพงเพชร ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 หลัง
(1.9) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ 7-8)
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลาปาง ตาบลพระบาท อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 หลัง
(1.10) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี (กลุม่ งานตรวจอากาศเกาะสีชงั ) ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอ
เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
(1.11) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาสมุทรปราการ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 1 หลัง
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1,488,000 บาท

1,488,000 บาท

1,150,900 บาท

1,150,900 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.

13

(1.12) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาเพชรบุรี ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 1 หลัง
(1.13) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาอุทยั ธานี ตาบลนา้ ซึม อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 2
หลัง
(1.14) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาสุราษฎร์ธานี(กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทกพระแสง) ตาบลอิปนั
อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง
(1.15) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยานครศรีธรรมราช ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
(1.16) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยานราธิวาส ตาบลบางนาค อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 หลัง
(1.17) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาลพบุรี
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง
(1.18) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชัยนาท
ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง
(1.19) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาปราจีนบุรี
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง
(1.20) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยา
พระนครศรีอยุธยา ตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 หลัง
(1.21) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาจันทบุรี
ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง
(1.22) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสระแก้ว
ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง
(1.23) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาเพชรบุรี
ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง
(1.24) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาราชบุรี
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง
(1.25) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากาญจนบุรี
ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง
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(1.26) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาระยอง
ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง
(1.27) ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาฉะเชิงเทรา ตาบลลาดกระเทิง
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ระบบ
(1.28) ติดตัง้ ระบบประปา ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาฉะเชิงเทรา ตาบลลาดกระทิง
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ระบบ
(1.29) รัว้ คอนกรีตบล็อก ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอุทยั ธานี ตาบลนา้ ซึม อาเภอ
เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
(1.30) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอุทยั ธานี ตาบลนา้ ซึม อาเภอ
เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 ต้น
(2) อาคารทีท่ าการสถานีอุตนุ ยิ มวิทยาบึงกาฬพร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ ตาบลไคสี
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(3) อาคารชุดทีพ่ กั อาศัย คสล. 3 ชัน้ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตาบลไร่นอ้ ย อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงระบบท่อนา้ ประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ทีก่ รม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) ปรับปรุงระบบประปา อาคาร 50 ปี อุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบารุงสมาชิกองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝ่ นุ
3) ค่าบารุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
4) ค่าบารุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์
ออกแบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั การพัฒนาโปรแกรมจาลองการสัน่ สะเทือนและระดับ
ความรุนแรงแผ่นดินไหวแบบเวลาจริง : เพือ่ การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

200,000 บาท
200,000 บาท
150,000 บาท
185,000 บาท
96,800 บาท
10,536,500 บาท

10,395,000 บาท
19,522,600 บาท
7,872,800 บาท

7,872,800 บาท
11,649,800
8,732,300
8,732,300
6,954,300
408,000
2,000
1,300,000
68,000
5,704,800
98,800
98,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,606,000 บาท
- บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.

15

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องมือตรวจอากาศการบิน ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ตาบลราชาเทวะ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ทีท่ า่ อากาศยาน
ขอนแก่น ตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ทีท่ า่ อากาศยาน
เชียงใหม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ทีท่ า่ อากาศยาน
ภูเก็ต ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
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73,425,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัตแิ บบเคลือ่ นที่ สานักเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานน่านนคร ตาบลผา
สิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานร้อยเอ็ด ตาบล
หนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานพิษณุโลก ตาบล
อรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานแม่สอด ตาบลท่า
สายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานบุรรี มั ย์ ตาบล
ร่อนทอง อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานตรัง ตาบลโคกหล่อ
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

67,992,000 บาท
67,992,000
67,992,000
67,992,000
67,992,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,000,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท
7,832,000 บาท
39,160,000 บาท
7,832,000 บาท
31,328,000 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ระบบแจ้งเตือนฟ้ าผ่า (Warning System) ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ตาบล
ราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

68,530,000 บาท
68,530,000
68,530,000
68,530,000
68,530,000

บาท
บาท
บาท
บาท

68,530,000 บาท
342,650,000 บาท
68,530,000 บาท
274,120,000 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตนุ ิ ยมวิทยาการบิน

93,445,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตนุ ยิ มวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ(ICAO) และองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก (WMO) ทีก่ รม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

93,445,400
93,445,400
93,445,400
93,445,400

บาท
บาท
บาท
บาท

93,445,400 บาท
247,170,000
54,856,600
93,445,400
98,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

62,656,000 บาท
62,656,000
62,656,000
62,656,000
62,656,000

บาท
บาท
บาท
บาท

62,656,000 บาท
313,280,000 บาท
62,656,000 บาท
250,624,000 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการติดตัง้ ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้ าระวัง
แผ่นดินไหวและสึนามิ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

201,760,000 บาท
201,760,000
201,760,000
201,760,000
201,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท

201,760,000 บาท
504,399,600
110,000,000
192,639,600
201,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ลุม่ น้ า 25 ลุม่ น้ า มีการบริหารจัดการลุม่ น้ าอย่างสมดุล
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตัง้ เครื่องตรวจอากาศ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน) ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

120,076,600 บาท
120,076,600
120,076,600
120,076,600
120,076,600

บาท
บาท
บาท
บาท

120,076,600 บาท
151,276,600 บาท
31,200,000 บาท
120,076,600 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ลุม่ น้ า 25 ลุม่ น้ า มีการบริหารจัดการลุม่ น้ าอย่างสมดุล
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา
โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual
Polarization
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานีเรดาร์
ตรวจอากาศภูเก็ต ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(2) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาลาพูน ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

18,000,000 บาท
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ลุม่ น้ า 25 ลุม่ น้ า มีการบริหารจัดการลุม่ น้ าอย่างสมดุล
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

2,032,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,032,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบนั (Nowcasting
Forecast) กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ภยั แล้งเชิงอุตนุ ยิ มวิทยาสาหรับ
6 ลุม่ นา้ ของประเทศไทย กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจาลองนา้ ท่วมฉับพลันสาหรับ 6 ลุม่ นา้ ของประเทศไทย
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสาหรับการวิจยั ด้านอุตนุ ยิ มวิทยาและภัย
ธรรมชาติของนักวิจยั รุ่นใหม่ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

355,800 บาท

110,000 บาท
614,600 บาท

951,900 บาท

รายละเอียดเเล่มฟ้างบปี 61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค.

