
คู่มือแนะน ำกำรขอรับบริกำร

ข้อมูลอุทกวิทยำและอตุุนิยมวิทยำ

ส่วนวิจัยและพัฒนำอุทกวิทยำ

ส ำนักวิจัย พัฒนำและอทุกวิทยำ

กรมทรัพยำกรน ำ้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรข้อมูลอทุกและอตุุนิยมวิทยำ

หัวข้อ หน้ำ

1. กำรขอรับบริกำรข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต์

2. กำรให้บริกำรข้อมูลในหนังสอืสถิติอุทกวิทยำประจ ำปี

กำรติดต่อขอรับข้อมูลอทุกและอตุุนิยมวิทยำ

3. กำรขอข้อมูล โดยส่งจดหมำยและแจ้งควำมประสงค์

อตัรำค่ำบริกำรข้อมูลอทุกและอตุุนิยมวิทยำ
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กดเมนูบำร์ ที่หน้ำแรก “ขอรับบริกำรข้อมูล”

กรอกรำยละเอยีดและขั้นตอนขอรับบริกำรข้อมูล

กรอกรำยละเอยีดข้อมูลส่วนตวัของผู้ขอรับบริกำรข้อมูล

เลือกสถำนี, ชนิดข้อมูล ที่ต้องกำรจำกแผนที่หรือเมนูกำรค้นหำ

ส่งเอกสารจ าเป็นเพิม่เติม เช่น สญัญาว่าจา้ง หรือ หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา ฯ

องคก์รต่างๆ

ตรวจสอบอีเมลลข์องท่านตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นรายละเอียด เพือ่ยืนยนัการขอรบับริการขอ้มูล

เจา้หนา้ทีจ่ะติดต่อ แจง้ผลฯ และรายละเอียดไปยงั อีเมลลข์องท่านใน 3 วนัท าการ

http:// ishydro.dwr.go.th

ส ำนักวิจัย พัฒนำและอทุกวิทยำได้จัดท ำระบบกำรบริกำรข้อมูลอทุกวิทยำ

และอตุุนิยมวิทยำ แก่หน่วยงำนและผู้ขอรับบริกำรข้อมูล ทั้งในระบบอเิลก็ทรอนิกส์

1.การขอรบับริการขอ้มูลผ่าน เว็บไซต ์2 แห่ง ดงันี้

และแบบธรรมดำได้ 3 วิธ ีดังต่อไปน้ี

1.1 กำรขอรับบริกำรข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต ์บริกำรข้อมูลอุทก-อตุุนิยมวิทยำ

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรข้อมูลอุทกวิทยำและอตุุนิยมวิทยำ
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1.2 การขอรบับริการขอ้มูลผ่านเว็บไซต ์ของกรมทรพัยากรน ้า

http:// www.dwr.go.th

โดยค้นหำรำยช่ือสถำนีส ำรวจข้อมูลและแผนที่ลุ่มน ำ้จำก เวบ็ไซต์

กรมทรัพยำกรน ำ้ ตำมขั้นตอนดังน้ี

รวมลิงค์

ส ำนักวิจัย พัฒนำและอทุกวิทยำ

หน่วยงำนภำยใน

บริกำร

ข้อมูลอทุกวิทยำ

สำมำรถค้นหำรำยชื่อสถำนี, รหัสประจ ำสถำนีและประเภทข้อมูล, 

แผนที่ลุ่มน ำ้ , อตัรำค่ำบริกำรหรือพิมพ์แบบฟอร์มขอรับบริกำรข้อมูล โดย

เลือกที่เมนู

แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนีอุทก-อุตุนิยมวิทยำ

รำยช่ือสถำนีอุทก-อุตุนิยมวิทยำจ ำแนกตำมสถำนี

แบบฟอร์มกำรขอข้อมูลอุทก-อุตนิุยมวิทยำ

อตัรำค่ำบริกำร

2



YEAR BOOK

2. การใหบ้ริการขอ้มูลในหนงัสือสถติิอุทกวิทยาประจ าปี (YEAR BOOK)

ของกรมทรพัยากรน ้า

ที่จัดพิมพ์และได้เผยแพร่ตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลำงและ

ส่วนภมูิภำค เช่น ห้องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐ และหอสมุดแห่งชำต ิฯลฯ

ข้อมูลอทุก-อตุนิุยมวิทยำที่ให้บริกำร มีทั้งในรปูแบบหนังสอืสถติิ

อทุกวิทยำประจ ำปี ข้อมูลแบบไฟล์ตวัอกัษรรปูแบบดจิิตอลในแผ่นซีด ีและ

รำยงำนสรปุข้อมูลอทุก-อตุุนิยมวิทยำ รำยวัน, รำยเดอืน ฯลฯ

รวมทั้งสิ้น 13 ประเภทข้อมูล คือ ข้อมูลระดบัน ำ้ ปริมำณน ำ้ ปริมำณ

ตะกอน ปริมำณฝน ระเหย ควำมช้ืนสมัพัทธ์ อณุหภมูิอำกำศ อณุหภมูิต ่ำสดุ-สงูสดุ

อณุหภมูิเฉล่ียของน ำ้ ควำมเรว็ลม ควำมเข้มแสงแดด ควำมนำนแสงแดด และ

3. การขอขอ้มูล โดยส่งจดหมายและแจง้ความประสงค์

ถงึ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย พัฒนำและอทุกวิทยำ พร้อมแนบแบบ

ฟอร์มขอข้อมูลโดยระบุรำยช่ือสถำนี รหัสสถำนี ประเภทข้อมูล และช่วงเวลำที่

ต้องกำรขอข้อมูล ลงในแบบฟอร์มกำรขอข้อมูลอทุก-อตุนิุยมวิทยำที่พิมพ์จำก

เวบ็ไซต์กรมทรัพยำกรน ำ้ แล้วส่งมำยัง

ส่วนวิจยัและพฒันาอุทกวิทยา ส านกัวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา

(ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง) หรือส่งทำงโทรสำร: 02-298-6614

รำยละเอยีดสถำนี
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ส่วนวิจยัและพฒันาอุทกวิทยา ส านกัวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา ชั้น 8

กรมทรพัยากรน ้า

เลขท่ี 180/3 ซอยอาคารพิบูลยว์ฒันา 34 ถนนพระรามท่ี 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล ์โปรด

จดัเตรียม Flash drive หรือ External Hard disk เพือ่มาบนัทึกขอ้มูล 

ในวนัรบัขอ้มูล

การติดต่อขอรบัขอ้มูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา หรือตอ้งการทราบ

รายละเอียดเพิม่เติม สอบถามโดยตรงไดท่ี้
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อตัรำค่ำบริกำรข้อมูลอุทกวิทยำและอตุุนิยมวิทยำ

ข้อมูลรายวนั (บาท / สถานี / ปี)

1. ชนิดขอ้มูลกระดาษ 1 บาท
2. ขอ้มูล Text Files (Digital Files ลงแผน่ CD, Flash drive

หรือ External Hard disk ) 10 บาท

ข้อมูลรายเดือน (บาท / สถานี / ปี)

1. ชนิดขอ้มูลกระดาษ 1 บาท

2. ขอ้มูล Text Files (Digital Files ลงแผน่ CD, Flash drive

หรือ External Hard disk ) 3 บาท

หนังสือสถิติอุทกวทิยา ( 1 ชุด ม ี2 เล่ม )
เร่ิม – 2005 ราคา 1,700 บาท

2006 – ปัจจุบัน ราคา 2,200 บาท

CD หนังสือสถิติอุทกวทิยา ( รวมเล่ม 1,2 )
เร่ิม – 2005 ราคา 1,700 บาท

2006 – ปัจจุบัน ราคา 2,200 บาท
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