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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 1095 อัตรา
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) เงิน พ.ส.ร.
(4) เงิน ส.ป.พ.
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
(6) ค่าตอบแทนรายเดือน 928 อัตรา
1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม 60 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง 4 อัตรา
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ
(4) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ

426,067,200 บาท
424,504,200
422,145,300
405,030,800
373,692,300
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360,000
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117,000
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ
1. งบดาเนิ นงาน
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) จ้างเหมาจัดทาหนังสือรายงานประจาปี วารสารและสิง่ พิมพ์
(7.9) จ้างเหมาบริการ Clipping ข่าว
(7.10) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
(7.11) จ้างเหมาพิมพ์แผนทีอ่ ากาศ
(7.12) จ้างตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
(7.13) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา
(7.14) ค่าบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(7.15) ค่าบารุงรักษาโครงข่ายความเร็วสู งเพือ่ กิจการด้านอุตนุ ยิ มวิทยา
(7.16) ค่าจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย( Web Server)และระบบ
สารองข้อมูล
(7.17) ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์
(7.18) ค่าบารุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคมข่าว
อากาศอัตโนมัติ
(7.19) ค่าบารุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่ การบิน(VOLMET)
(7.20) ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดที ศั น์
(7.21) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
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1,874,400 บาท
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2,101,100 บาท
1,650,000 บาท
300,700 บาท
120,000 บาท
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(7.22) อื่นๆ (ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั ,บารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า,
ปรับปรุงระบบสือ่ สาร)
(7.23) ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง
(7.24) ค่าบารุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่ การเดินเรือ (Broadcast for
shipping) สท.
(7.25) ค่าจ้างบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า (สส.)
(7.26) ค่าบารุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้ าอัตโนมัติ (สส.)
(7.27) ค่าจ้างคนยกเรือวัดกระแสนา้
(7.28) ค่าจ้างเหมาเคลือบไม้วัดนา้ ค้าง
(7.29) ค่าจ้างจัดหาใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate)
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธีการ
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(11) ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุตนุ ยิ มวิทยานานาชาติ
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย
(14) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ขอ้ มูลศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป
(ECMWF)
(15) วัสดุสานักงาน
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(17) วัสดุก่อสร้าง
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว
(19) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(21) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์
(23) วัสดุการเกษตร
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่าประปา
(3) ค่าไปรษณี ย ์
(4) ค่าไฟฟ้ า
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

2. งบลงทุน
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60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,867,100
4,202,000
191,600
38,100
2,754,100
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1,586,400
506,400
16,845,400
24,104,200
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139,483,900 บาท
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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 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)

139,483,900
115,254,800
810,000
810,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ
ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง

97,200 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคใต้ฝงั ่
ตะวันตก ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 3 เครื่อง

97,200 บาท

(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอานาจเจริญ
ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 2
เครื่อง

64,800 บาท

(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุรนิ ทร์(กลุม่
งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทกท่าตูม) ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์
1 เครื่อง

32,400 บาท

(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาบึงกาฬ
ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 4 เครื่อง

129,600 บาท

(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาเพชรบูรณ์
(กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทกวิเชียรบุรี) ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 เครื่อง

129,600 บาท

(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยา
สมุทรปราการ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1
เครื่อง

32,400 บาท

(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี (กลุม่
งานตรวจอากาศเกาะสีชงั ) ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง

32,400 บาท

(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสระแก้ว
(กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยาอุทก) ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 1 เครื่อง

32,400 บาท
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(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุพรรณบุรี
(กลุม่ งานอากาศเกษตรอู่ทอง) ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 4 เครื่อง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

32,400 บาท

129,600 บาท
9,088,000 บาท
6,512,000 บาท

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาเชียงราย (กลุม่ งานอากาศ
เกษตร) ตาบลป่ าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน

814,000 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาประจวบคีรขี นั ธ์ (กลุม่ งาน
ตรวจอากาศ) ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน

814,000 บาท

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากาฬสินธุ ์ (กลุม่ งาน
อุตนุ ยิ มวิทยาอุทกกมลาไสย)
ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

814,000 บาท

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาเลย (กลุม่ งานอากาศเกษตร)
ตาบลนาโป่ ง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

814,000 บาท

(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาน่าน (กลุม่ งานอุตนุ ยิ มวิทยา
อุทกท่าวังผา) ตาบลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 คัน

814,000 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 แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุโขทัย (กลุม่ งานอากาศ
เกษตร) ตาบลคลองตาล อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

814,000 บาท

(1.7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุรนิ ทร์ (กลุม่ งาน
อุตนุ ยิ มวิทยาอุทกท่าตูม) ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

814,000 บาท

(1.8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาชลบุรี (กลุม่ งานตรวจ
อากาศ) ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

814,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยา
ภาคเหนือ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)

1,288,000 บาท
3,214,000 บาท
3,214,000 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง

1,098,000 บาท

(1.2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สาหรับการปฏิบตั งิ านตรวจอากาศ
อัตโนมัติ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

1,750,000 บาท

(1.3) ชุดคอมพิวเตอร์ผลิตแผนทีแ่ บบดิจติ อล (ชุดจอ Wacom พร้อม
software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(1.4) ลิขสิทธิ์ (License) ซอฟแวร์ Tableau Desktop กองพัฒนา
อุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

300,000 บาท

66,000 บาท
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2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ขนาด 400/ 500 Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมือ
อุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1
เครื่อง
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 233 หน่วย)
(1.1) ตูส้ กรีนขนาดกลาง กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้
(1.2) เครื่องมือตรวจวัดเป้ าทัศนวิสยั Long - Distance Laser
Rangefinder (กล้องวัดระยะ) กองตรวจและเฝ้ าระวังสภาวะอากาศ กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(1.3) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นสถานีอุตนุ ยิ มวิทยา อานาจเจริญ
ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 15 ชุด
(1.4) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นสถานีอุตนุ ยิ มวิทยาบึงกาฬ ตาบลไคสี
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 15 ชุด
(1.5) เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมดิจทิ ลั แบบ
เคลือ่ นที่ กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องวัดความกดอากาศ แบบดิจทิ ลั กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง
(1.7) เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยนา้ กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง
(1.8) เครื่องวัดระยะทางลมถาดนา้ ระเหย กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง
(1.9) เครื่องวัดฝนแบบไซฟอน กองเครื่องมืออุตนุ ยิ มวิทยา กรม
อุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง
(2) เครื่องสอบเทียบอุณหภูมปิ ระจาห้องสอบเทียบ กองเครื่องมือ
อุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1
เครื่อง
(3) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาบึงกาฬ ตาบล
ไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด
(4) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาอานาจเจริญ
ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 1 ชุด

6,555,000 บาท

6,555,000 บาท
95,587,800 บาท
34,437,800 บาท

39,000 บาท

650,000 บาท

1,074,400 บาท
1,074,400 บาท

150,000 บาท

17,500,000 บาท
1,200,000 บาท
4,250,000 บาท
8,500,000 บาท

3,200,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
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(5) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic
(กล้องธีโอโดไลท์) ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากรุงเทพ (กลุม่ งานตรวจอากาศชัน้ บน)
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,250,000 บาท

(6) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic
(กล้องธีโอโดไลท์) ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตาบลไร่นอ้ ย อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

3,250,000 บาท

(7) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic
(กล้องธีโอโดไลท์) ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,250,000 บาท

(8) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic
(กล้องธีโอโดไลท์) ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคใต้ฝงั ่ ตะวันออก ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

3,250,000 บาท

(9) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic
(กล้องธีโอโดไลท์) ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุม่ งานตรวจอากาศชัน้
บน) ตาบลหัวเตย อาเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

3,250,000 บาท

(10) เครื่องมือตรวจอากาศชัน้ บน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อตั โนมัติ ความถี่
1680 Mhz ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยากรุงเทพ (กลุม่ งานตรวจอากาศชัน้ บน)
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(11) ระบบจาลองการสัน่ สะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้ าระวัง
แผ่นดินไหว กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1
ระบบ
(12) ระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)

25,000,000 บาท

4,500,000 บาท

7,000,000
24,229,100
24,229,100
12,329,100

บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) อาคารทีท่ าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยา
เชียงราย (กลุม่ งานอากาศเกษตร) ตาบลป่ าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

2,760,100 บาท

(1.2) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ
7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาจันทบุรี ตาบลวัด
ใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

1,440,700 บาท

(1.3) บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ (ระดับ
7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยานครสวรรค์ ตาบล
นครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

1,440,700 บาท
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(1.4) บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีศ่ ูนย์
อุตนุ ยิ มวิทยาภาคใต้ฝงั ่ ตะวันตก ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
4 หลัง

4,458,400 บาท

(1.5) บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยานครสวรรค์ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

1,114,600 บาท

(1.6) บ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาสระแก้ว ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 1 หลัง

1,114,600 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารสานักงานศูนย์อุตนุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ ทีศ่ ูนย์อุตนุ ยิ มวิทยา
ภาคเหนือ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าบารุงสมาชิกองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝ่ นุ
3) ค่าบารุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
4) ค่าบารุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน
6) เงินอุดหนุนการศาสนา
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา

11,900,000
8,727,300
8,727,300
6,929,800
378,000
2,000
1,320,000
94,500
3,000
1,749,700
577,700
577,700
1,172,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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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 ตัง้ งบประมาณ
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ทีท่ า่ อากาศยาน
กระบี่ ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

68,775,000 บาท
68,775,000
68,775,000
68,775,000
68,775,000

บาท
บาท
บาท
บาท

54,865,000 บาท
69,550,000 บาท
14,685,000 บาท
54,865,000 บาท
13,910,000 บาท
69,550,000 บาท
13,910,000 บาท
55,640,000 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) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานแพร่ ตาบลนา
จักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานเบตง ตาบลยะรม
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานแม่ฮ่องสอน
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานน่านนคร ตาบล
ผาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานร้อยเอ็ด ตาบล
หนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

182,940,300 บาท
182,940,300
182,940,300
182,940,300
182,940,300

บาท
บาท
บาท
บาท

7,447,200 บาท
37,236,000 บาท
7,447,200 บาท
29,788,800 บาท
7,447,200 บาท
37,236,000 บาท
7,447,200 บาท
29,788,800 บาท
7,447,200 บาท
37,236,000 บาท
7,447,200 บาท
29,788,800 บาท
21,491,300 บาท
37,995,700
7,832,000
21,491,300
8,672,400

บาท
บาท
บาท
บาท
21,491,400 บาท

37,995,700
7,832,000
21,491,400
8,672,300

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่มฟ้า พ.ร.บ. งบปี 62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut

12

(6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานพิษณุโลก ตาบล
อรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานแม่สอด ตาบลท่า
สายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานบุรรี มั ย์ ตาบล
ร่อนทอง อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่ า่ อากาศยานตรัง ตาบลโคก
หล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

29,404,000 บาท
37,236,000 บาท
7,832,000 บาท
29,404,000 บาท
29,404,000 บาท
37,236,000 บาท
7,832,000 บาท
29,404,000 บาท
29,404,000 บาท
37,236,000 บาท
7,832,000 บาท
29,404,000 บาท
29,404,000 บาท
37,236,000 บาท
7,832,000 บาท
29,404,000 บาท
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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
ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

134,312,600 บาท
134,312,600
134,312,600
134,312,600
134,312,600

บาท
บาท
บาท
บาท

134,312,600 บาท
328,490,000
68,530,000
134,312,600
125,647,400

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่มฟ้า พ.ร.บ. งบปี 62 หลังปรับลด.xls_13 ก.ค. 61_nut

14

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตนุ ิ ยมวิทยาการบิน

98,868,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

98,868,000
98,868,000
98,868,000
98,868,000

(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตนุ ยิ มวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) และองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก (WMO) ที่
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตัง้ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

340,805,800 บาท

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 อาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีส่ ถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตาบล
คลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ทีส่ ถานีอุตนุ ยิ มวิทยาแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานีเรดาร์
ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตาบลท่าโรง อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

340,805,800
340,805,800
340,805,800
340,805,800

บาท
บาท
บาท
บาท

242,294,000 บาท
304,950,000 บาท
62,656,000 บาท
242,294,000 บาท

30,255,400 บาท
151,277,000 บาท
30,255,400 บาท
121,021,600 บาท

30,255,400 บาท
151,277,000 บาท
30,255,400 บาท
121,021,600 บาท

8,667,000 บาท
43,335,000 บาท
8,667,000 บาท
34,668,000 บาท

8,667,000 บาท
43,335,000 บาท
8,667,000 บาท
34,668,000 บาท
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(6) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาระยอง ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานีเรดาร์
ตรวจอากาศเขาเขียว ตาบลหินตัง้ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1
ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,667,000 บาท
43,335,000 บาท
8,667,000 บาท
34,668,000 บาท

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว

60,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์

60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

(1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ 1 และ 2 เพือ่ ตรวจเฝ้ าระวัง
แผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000,000 บาท
300,000,000 บาท
60,000,000 บาท
240,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยระดับรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครือข่ายโอโซน ทีก่ รมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) เครือข่ายรังสีดวงอาทิตย์ ทีก่ รมอุตนุ ยิ มวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

-

บาท

-

บาท
บาท
บาท
บาท

-

บาท

-

บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
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 ตัง้ งบประมาณ
(2) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ ถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาลาพูน ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 1 เครื่อง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

68,670,000 บาท
68,670,000
68,670,000
68,670,000
68,670,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,335,000 บาท
43,335,000 บาท
9,000,000 บาท
34,335,000 บาท

34,335,000 บาท
43,335,000 บาท
9,000,000 บาท
34,335,000 บาท
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