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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 384,529,400 บาท

1. งบบคุลากร 382,558,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 380,432,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 362,446,900           บาท

(1) อตัราเดมิ 1098 อตัรา 351,180,500            บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 3,570,000              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 185,000                บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 228,200                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 1,607,200              บาท

(6) เงนิประจ าต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ 2,562,000              บาท

(7) เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษต าแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) 90,000                  บาท

(8) เงนิตอบแทนพเิศษจ่ายควบเงนิประจ าต าแหน่ง 3,024,000              บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 17,986,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 16,967,900             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 1,018,100              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 2,125,400              บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 2,125,400              บาท

(1) อตัราเดมิ 1,312,900              บาท

(2) อตัราใหม่ 672,300                บาท

(3) เงนิเพิม่ค่าตอบแทน 140,200                บาท

2. งบด าเนินงาน 1,971,100              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,971,100              บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,971,100              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 60,000                  บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัค่าจา้งถงึข ัน้สูงของต าแหน่ง 177,700                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 270,000                บาท

(5) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 167,400                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 449,769,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 315,584,100           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,893,900           บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,893,900           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 12,150,000             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 186,219,300            บาท

(7.1) พนกังานขบัรถ 1,638,000              บาท

(7.2) คนดูแลสวน 1,008,000              บาท

(7.3) พนกังานรกัษาความปลอดภยั 5,112,000              บาท

(7.4) รกัษาความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละตดัหญา้ 4,452,000              บาท

(7.5) พนกังานท าความสะอาด 3,681,600              บาท

(7.6) ค่าเช่าใชบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร 1,029,900              บาท

(7.7) ค่าจา้งก าจดัปลวกและหนู 180,000                บาท

(7.8) จา้งเหมาบรกิารดูแลพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้ 256,800                บาท

(7.9) จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและสิง่พมิพ์ 799,000                บาท

(7.10) จา้งเหมาบรกิาร Clipping ข่าว 57,600                  บาท

(7.11) จา้งเหมาจดันิทรรศการ 150,000                บาท

(7.12) จา้งเหมาพมิพแ์ผนทีอ่ากาศ 500,000                บาท

(7.13) จา้งตรวจตดิตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO9001:2008 50,000                  บาท

(7.14) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 152,209,200            บาท

(7.15) ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 529,200                บาท

(7.16) ค่าบ ารุงรกัษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่กิจการดา้นอุตนิุยมวทิยา 2,038,000              บาท

(7.17) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย( Web Server)และระบบ

ส ารองขอ้มลู 1,874,400              บาท

(7.18) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 108,000                บาท

(7.19) ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต์ 20,000                  บาท

(7.20) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร ์Network 300,000                บาท

(7.21) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมเครอืข่ายระบบสือ่สารโทรคมนาคมข่าวอากาศ

อตัโนมตัิ 2,101,100              บาท

(7.22) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การบนิ(VOLMET) 1,650,000              บาท
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(7.23) ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ 300,000                บาท

(7.24) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัสมารท์โฟนและ

อุปกรณ์ฮารด์แวร์ 120,000                บาท

(7.25) ค่าจา้งเหมาซ่อมระบบพยากรณ์อากาศดว้ยคอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันา

ประเทศ 1,000,000              บาท

(7.26) ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบปรบัอากาศ แบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 180,000                บาท

(7.27) อื่นๆ (ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั ,บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า,ปรบัปรุง

ระบบสือ่สาร) 2,878,500              บาท

(7.28) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ป้องกนัการบกุรุกเวบ็ไซต ์(WAF) และ

ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั 400,000                บาท

(7.29) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาซอฟตแ์วรร์ะบบเสมอืนจรงิ 200,000                บาท

(7.30) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การเดนิเรอื (Broadcast for 

shipping) สท. 1,096,000              บาท

(7.31) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า (สท.) 100,000                บาท

(7.32) ค่าบ ารุงรกัษาระบบจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(สท.) 100,000                บาท

(7.33) ค่าจา้งคนยกเรอืวดักระแสน า้ 15,000                  บาท

(7.34) ค่าจา้งเหมาเคลอืบไมว้ดัน า้คา้ง 50,000                  บาท

(7.35) ค่าจา้งจดัหาใบรบัรองความปลอดภยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์(SSL Certificate) 35,000                  บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,277,000              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 589,100                บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 188,400                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 850,900                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจา้งท าการส ารวจความคดิเหน็ 100,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมอุตนิุยมวทิยานานาชาติ 180,000                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมย่อย 60,000                  บาท

(15) ค่าธรรมเนียมการขอใชข้อ้มลูศูนยพ์ยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป 

(ECMWF) 1,425,000              บาท

(16) วสัดุส านกังาน 3,867,100              บาท

(17) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 4,202,000              บาท

(18) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท

(19) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                  บาท

(20) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(21) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 171,500                บาท

(22) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 42,284,100             บาท

(23) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(24) วสัดุการเกษตร 31,800                  บาท
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(25) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 45,690,200             บาท

1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 45,690,200             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,586,400              บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 516,400                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 16,845,400             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท

2. งบลงทนุ 119,748,600           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 119,748,600           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 42,337,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 678,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 678,000                บาท

รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผน่ 

กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 18,000                  บาท

(1.2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.3) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี (กลุม่งานตรวจ

อากาศเกาะสชีงั) ต าบลทา่เทวงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุ ี 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.4) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครนายก ต าบลหนิต ัง้

 อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.5) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สถานีอุตนิุยมวทิยาปราจนีบรุ ีต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.6) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ีต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.7) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท
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(1.8) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตตุนิยมวทิยาอยุธยา ต าบลทา่เจา้

สนุก อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.9) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ี (กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกบวัชุม) ต าบลบวัชุม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี 1 

เครื่อง 30,000                  บาท

(1.10) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปราจนีบรุ ี(กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกกบนิทรบ์รุี) ต าบลกบนิทรบ์รุ ีอ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดั

ปราจนีบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.11) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปทมุธานี ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.12) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ี(กลุม่งาน

อากาศเกษตรพลิ้ว) ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.13) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพฯ (กลุม่งาน

ตรวจอากาศชัน้บน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.14) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก 

ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 2 เครื่อง 60,000                  บาท

(1.15) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีตรวจอากาศเรดารส์ทงิพระ ต าบล

บอ่ดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 2 เครื่อง 60,000                  บาท

(1.16) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพฯ (เฉลมิพระ

เกียรต)ิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.17) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี (พทัยา) ต าบล

หนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 เครื่อง 30,000                  บาท
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(1.18) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพฯ (กลุม่งาน

อากาศเกษตรบางนา) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 30,000                  บาท

(1.19) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาแพร่ ต าบลนาจกัร 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 2 เครื่อง 60,000                  บาท

(1.20) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง (กลุม่งานอากาศ

เกษตรหว้ยโป่ง) ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 30,000                  บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 33,549,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 32,261,000             บาท

รวม 40 รายการ (รวม 41 หน่วย)

(1.1) รถนัง่ส่วนกลาง ปรมิาตรกระบอกสูบไมเ่กิน 1,600 ซซี ีหรอืก าลงั

เครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 65 กิโลวตัต ์กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 2 คนั 1,568,000              บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรปราการ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คนั 787,000                บาท

(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปทมุธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 คนั 787,000                บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 คนั 787,000                บาท

(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์(กลุม่งานอากาศเกษตร

หนองพลบั) ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 1 คนั 787,000                บาท
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(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี

 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครศรธีรรมราช (กลุม่งานอากาศเกษตร

บางจาก) ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  จงัหวดันครศรธีรรมราช

 1 คนั 787,000                บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี

 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปราจนีบรุ ี (กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทก

กบนิทรบ์รุี) ต าบลกบนิทรบ์รุ ีอ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี

 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์ (กลุม่งานอากาศเกษตรตากฟ้า)

 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 787,000                บาท

(1.9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี

 หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 787,000                บาท

(1.10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี  (กลุม่งานอากาศเกษตรกาญ

จนดษิฐ)์ ต าบลทา่อุแท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 787,000                บาท

(1.11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง  

จงัหวดัระนอง 1 คนั 787,000                บาท

(1.12) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครปฐม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 1 คนั 787,000                บาท

(1.13) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยารอ้ยเอ็ด  อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด  จงัหวดั

รอ้ยเอ็ด 1 คนั 787,000                บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 



8

(1.14) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาพทัลุง ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลุง 

จงัหวดัพทัลุง 1 คนั 787,000                บาท

(1.15) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั 787,000                บาท

(1.16) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จงัหวดัลพบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.17) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตรงั ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 1 คนั 787,000                บาท

(1.18) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุบลราชธานี(กลุม่งานอากาศเกษตร

อุบลราชธานี) ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 787,000                บาท

(1.19) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครราชสมีา(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทกโชค

ชยั) อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 787,000                บาท

(1.20) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี (กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทก

พระแสง) ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 787,000                บาท

(1.21) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครศรธีรรมราช (กลุม่งานอุตนิุยมวทิยา

อุทกฉวาง) ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 787,000                บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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(1.22) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสงขลา (กลุม่งานอากาศเกษตรคอหงส)์ 

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  1 คนั 787,000                บาท

(1.23) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร  1 คนั 787,000                บาท

(1.24) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.25) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม ่ 1 คนั 787,000                บาท

(1.26) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชยันาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท 1 คนั 787,000                บาท

(1.27) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาล าพนู ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพนู 

จงัหวดัล  าพนู 1 คนั 787,000                บาท

(1.28) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาฉะเชิงเทรา ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 คนั 787,000                บาท

(1.29) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ีต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ี

จงัหวดัชลบรุ ี 1 คนั 787,000                บาท

(1.30) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุพรรณบรุ ีต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืง

สุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี 1 คนั 787,000                บาท
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(1.31) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบรุ ีต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืง

เพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.32) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาบรุรีมัย ์ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตกึ จงัหวดั

บรุรีมัย ์1 คนั 787,000                บาท

(1.33) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยารอ้ยเอ็ด (กลุม่งานอากาศเกษตรรอ้ยเอ็ด) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 คนั 787,000                บาท

(1.34) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากาญจนบรุ ี (กลุม่งานตรวจอากาศทองผาภูม)ิ

 ต าบลทา่ขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.35) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุรนิทร ์(กลุม่งานอากาศเกษตรสุรนิทร)์ 

ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์ จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 787,000                บาท

(1.36) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชุมพร  (กลุม่งานอากาศเกษตรสว)ี  ต าบล

วสิยัใต ้อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร  1 คนั 787,000                บาท

(1.37) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง (กลุม่งานอากาศเกษตรหว้ยโป่ง) 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 คนั 787,000                บาท

(1.38) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครราชสมีา (กลุม่งานอากาศเกษตรปาก

ช่อง)  ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 787,000                บาท
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(1.39) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสระแกว้ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 คนั 787,000                บาท

(1.40) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาศรสีะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 คนั 787,000                บาท

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

หรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์แขวงบางนา  เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,600,000              บาท

(1) ปรบัปรุงระบบจดัเก็บขอ้มลูดาวเทยีมอุตนิุยมวทิยา ส านกัตรวจและเฝ้าระวงั

สภาวะอากาศ กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,600,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,260,000              บาท

(1) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ชนิดเครอืข่ายส าหรบัภายในอาคาร 50 ปี และ

บรเิวณโดยรอบกรมอุุตนิุยมวทิยา (41 กลอ้ง) กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,260,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,250,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,250,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหอ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 500,000                บาท

(1.2) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศชุมพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 เครื่อง 150,000                บาท

(1.3) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 150,000                บาท

(1.4) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศสทงิพระ ต าบลบอ่ดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 150,000                บาท

(1.5) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศวเิชียรบรุ ีต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 150,000                บาท
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(1.6) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศล าพนู ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 เครื่อง 150,000                บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 77,411,600             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 57,889,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 36,957,500             บาท

รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(1.1) อาคารทีท่  าการสถานีอุตนิุยมวทิยาอ านาจเจรญิ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1

 แหง่ 9,449,600              บาท

(1.2) อาคารทีท่  าการสถานีอุตนิุยมวทิยาตาก (เขื่อนภูมพิล) ต าบลสามเงา 

อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 1 หลงั 2,708,700              บาท

(1.3) อาคารทีท่  าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาฉะเชิงเทรา

 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 หลงั 2,760,100              บาท

(1.4) อาคารทีท่  าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ี

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 หลงั 2,760,100              บาท

(1.5) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 7-8) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ีต าบลบา้นสวน อ าเภอ

เมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั 1,488,000              บาท

(1.6) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 7-8) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรปราการ ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั 1,488,000              บาท

(1.7) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 7-8) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุทยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ

เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 หลงั 1,488,000              บาท

(1.8) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 7-8) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาก าแพงเพชร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 1 หลงั 1,488,000              บาท

(1.9) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 7-8) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 หลงั 1,488,000              บาท

(1.10) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ  ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี(กลุม่งานตรวจอากาศเกาะสชีงั) ต าบลทา่เทววงษ ์อ าเภอ

เกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั 1,150,900              บาท

(1.11) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาสมทุรปราการ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 1 หลงั 1,150,900              บาท
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(1.12) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาเพชรบรุ ีต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดั

เพชรบรุ ี1 หลงั 1,150,900              บาท

(1.13) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาอุทยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 2 

หลงั 2,301,800              บาท

(1.14) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทกพระแสง) ต าบลอปินั 

อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 1,150,900              บาท

(1.15) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยานครศรธีรรมราช ต าบลปากพนู อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 1,150,900              บาท

(1.16) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ   ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยานราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 

1 หลงั 1,150,900              บาท

(1.17) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ี

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี 1 หลงั 200,000                บาท

(1.18) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชยันาท 

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 หลงั 200,000                บาท

(1.19) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปราจนีบรุ ี

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั 200,000                บาท

(1.20) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

พระนครศรอียุธยา ต าบลทา่เจา้สนุก อ าเภอทา่เรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

1 หลงั 200,000                บาท

(1.21) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ี

ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 200,000                บาท

(1.22) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสระแกว้ 

ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั 200,000                บาท

(1.23) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบรุ ี

ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 หลงั 200,000                บาท

(1.24) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาราชบรุ ี

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั 200,000                บาท

(1.25) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากาญจนบรุี

 ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั 200,000                บาท
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(1.26) โรงจอดรถยนต ์ขนาด 20 ตารางเมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง 

ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง  1 หลงั 200,000                บาท

(1.27) ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาฉะเชิงเทรา ต าบลลาดกระเทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 ระบบ 200,000                บาท

(1.28) ตดิต ัง้ระบบประปา ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาฉะเชิงเทรา ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ระบบ 150,000                บาท

(1.29) รัว้คอนกรตีบลอ็ก ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุทยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ

เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 แหง่ 185,000                บาท

(1.30) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุทยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ

เมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 ตน้ 96,800                  บาท

(2) อาคารทีท่  าการสถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬพรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลไคสี

 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 10,536,500             บาท

(3) อาคารชุดทีพ่กัอาศยั คสล. 3 ชัน้ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี 1 หลงั 10,395,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 19,522,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,872,800              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงระบบทอ่น า้ประปาภายในอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ทีก่รม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,872,800              บาท

(2) ปรบัปรุงระบบประปา อาคาร 50 ปี อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 11,649,800             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 8,732,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,732,300              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 6,954,300              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 408,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย 2,000                   บาท

4) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,300,000              บาท

5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 68,000                  บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 5,704,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการ 98,800                  บาท

1.1) การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 98,800                  บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาเพือ่จดัท าสถาปตัยกรรมองคก์รและการวเิคราะห์

ออกแบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการองคก์ร 5,606,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัการพฒันาโปรแกรมจ าลองการส ัน่สะเทอืนและระดบั

ความรุนแรงแผน่ดนิไหวแบบเวลาจรงิ : เพือ่การประยุกตใ์ชใ้นประเทศไทย -                         บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 269,725,000 บาท

1. งบลงทนุ 269,725,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 269,725,000           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 269,725,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 269,725,000            บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศการบนิ ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 269,725,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 339,725,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 269,725,000            บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 131,917,000 บาท

1. งบลงทนุ 131,917,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 131,917,000           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 131,917,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 131,917,000            บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

ขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ระบบ 14,685,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 73,425,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,685,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 58,740,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

เชียงใหม ่ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ระบบ 58,616,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 73,616,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,616,000             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS)  ทีท่า่อากาศยาน

ภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 ระบบ 58,616,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 73,616,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,616,000             บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 67,992,000 บาท

1. งบลงทนุ 67,992,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,992,000             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 67,992,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 67,992,000             บาท

(1) เครื่องตรวจอากาศอตัโนมตัแิบบเคลือ่นที ่ส  านกัเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 21,000,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานน่านนคร ต าบลผา

สงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานรอ้ยเอ็ด ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก ต าบล

อรญัญิก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมส่อด ต าบลทา่

สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานบรุรีมัย ์ต าบล

ร่อนทอง อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานตรงั ต าบลโคกหล่อ 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 7,832,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 31,328,000             บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 68,530,000 บาท

1. งบลงทนุ 68,530,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,530,000             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,530,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 68,530,000             บาท

(1) ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบล

ราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 68,530,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 342,650,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,530,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 274,120,000            บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวิทยาการบิน 93,445,400 บาท

1. งบลงทนุ 93,445,400             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,445,400             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 93,445,400             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 93,445,400             บาท

(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอุตนิุยมวทิยาตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) และองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก (WMO) ทีก่รม

อุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 93,445,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 247,170,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,856,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 93,445,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 98,868,000             บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 62,656,000 บาท

1. งบลงทนุ 62,656,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,656,000             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 62,656,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 62,656,000             บาท

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

เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 62,656,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 313,280,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,656,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 250,624,000            บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการติดต ัง้ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวงั

แผ่นดินไหวและสึนามิ 201,760,000 บาท

1. งบลงทนุ 201,760,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 201,760,000           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 201,760,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 201,760,000            บาท

(1) ระบบเครอืข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหวและสนึาม ิ แขวงบางนา

 เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 201,760,000            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 504,399,600            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 192,639,600            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 201,760,000            บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : ลุม่น ้า 25 ลุม่น ้า มีการบริหารจดัการลุม่น ้าอย่างสมดุล

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดารแ์ละติดต ัง้เครื่องตรวจอากาศ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ 120,076,600 บาท

1. งบลงทนุ 120,076,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 120,076,600           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 120,076,600           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 120,076,600            บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler พรอ้มอุปกรณ์และหอเรดาร ์ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์(หวัหนิ) ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์1 เครื่อง 120,076,600            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 151,276,600            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 31,200,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 120,076,600            บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : ลุม่น ้า 25 ลุม่น ้า มีการบริหารจดัการลุม่น ้าอย่างสมดุล

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 18,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 18,000,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,000,000             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 18,000,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 18,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 9,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(2) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization  ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาล าพนู ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 เครื่อง 9,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : ลุม่น ้า 25 ลุม่น ้า มีการบริหารจดัการลุม่น ้าอย่างสมดุล

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการพฒันาระบบเตือนภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 2,032,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,032,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพการพยากรณ์ฝนระยะปจัจบุนั (Nowcasting 

Forecast) กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 355,800                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบตดิตามและคาดการณ์ภยัแลง้เชิงอุตนิุยมวทิยาส าหรบั 

6 ลุม่น า้ของประเทศไทย กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 110,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแบบจ าลองน า้ทว่มฉบัพลนัส าหรบั 6 ลุม่น า้ของประเทศไทย 

กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 614,600                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพส าหรบัการวจิยัดา้นอุตนิุยมวทิยาและภยั

ธรรมชาตขิองนกัวจิยัรุ่นใหม ่กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 951,900                บาท

รายละเอยีดเเล่มฟา้งบป ี61 _ปรับลดทุกคณะ_3 ส.ค. 


