คู่มือแนะนำกำรขอรับบริกำร
ข้ อมูลอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำ

http://ishydro.dwr.go.th
ส่วนวิจัยและพัฒนำอุทกวิทยำ
สำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ
กรมทรัพยำกรนำ้
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม

สำรบัญ
หัวข้ อ
ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรข้ อมูลอุทกและอุตุนิยมวิทยำ
1. กำรขอรับบริกำรข้ อมูลผ่ำนเว็บไซต์
2. กำรให้ บริกำรข้ อมูลในหนังสือสถิติอุทกวิทยำประจำปี
3. กำรขอข้ อมูล โดยส่งจดหมำยและแจ้ งควำมประสงค์

หน้ ำ
1
1
3
3

กำรติดต่อขอรับข้ อมูลอุทกและอุตุนิยมวิทยำ

4

อัตรำค่ำบริกำรข้ อมูลอุทกและอุตุนิยมวิทยำ

5

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรข้ อมูลอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำ
สำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำได้ จัดทำระบบกำรบริกำรข้ อมูลอุทกวิทยำ
และอุตุนิยมวิทยำ แก่หน่วยงำนและผู้ขอรับบริกำรข้ อมูล ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และแบบธรรมดำได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1.การขอรับบริการข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ 2 แห่ง ดังนี้
1.1 กำรขอรับบริกำรข้ อมูลผ่ำนเว็บไซต์ บริกำรข้ อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยำ

http:// ishydro.dwr.go.th
กดเมนูบำร์ ที่หน้ ำแรก “ขอรับบริกำรข้ อมูล”
กรอกรำยละเอียดและขั้นตอนขอรับบริกำรข้ อมูล

กรอกรำยละเอียดข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอรับบริกำรข้ อมูล

เลือกสถำนี, ชนิดข้ อมูล ที่ต้องกำรจำกแผนที่หรือเมนูกำรค้ นหำ
YEAR BOOK

ส่งเอกสารจาเป็ นเพิม่ เติม เช่น สัญญาว่าจ้าง หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯ
องค์กรต่างๆ

ตรวจสอบอีเมลล์ของท่านตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในรายละเอียด เพือ่ ยืนยันการขอรับบริการข้อมูล

เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อ แจ้งผลฯ และรายละเอียดไปยัง อีเมลล์ของท่านใน 3 วันทาการ

1

2
1.2 การขอรับบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของกรมทรัพยากรน้ า

http:// www.dwr.go.th
โดยค้ นหำรำยชื่อสถำนีสำรวจข้ อมูลและแผนที่ล่มุ นำ้ จำก เว็บไซต์
กรมทรัพยำกรนำ้ ตำมขั้นตอนดังนี้
รวมลิงค์
หน่วยงำนภำยใน
สำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ
บริกำร
ข้ อมูลอุทกวิทยำ

สำมำรถค้ นหำรำยชื่อสถำนี, รหัสประจำสถำนีและประเภทข้ อมูล,
แผนที่ลุ่มนำ้ , อัตรำค่ำบริกำรหรือพิมพ์แบบฟอร์มขอรับบริกำรข้ อมูล โดย
เลือกที่เมนู
YEAR BOOK

แผนที่แสดงที่ต้งั สถำนีอุทก-อุตุนิยมวิทยำ

รำยชื่อสถำนีอุทก-อุตุนิยมวิทยำจำแนกตำมสถำนี
แบบฟอร์มกำรขอข้ อมูลอุทก-อุตนุ ิยมวิทยำ
อัตรำค่ำบริกำร

3

2. การให้บริการข้อมูลในหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจาปี (YEAR BOOK)
ของกรมทรัพยากรน้ า
ที่จัดพิมพ์และได้ เผยแพร่ตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค เช่น ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐ และหอสมุดแห่งชำติ ฯลฯ
ข้ อมูลอุทก-อุตนุ ิยมวิทยำที่ให้ บริกำร มีท้งั ในรูปแบบหนังสือสถิติ
อุทกวิทยำประจำปี ข้ อมูลแบบไฟล์ตวั อักษรรูปแบบดิจิตอลในแผ่นซีดี และ
รำยงำนสรุปข้ อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยำ รำยวัน, รำยเดือน ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น 13 ประเภทข้ อมูล คือ ข้ อมูลระดับนำ้ ปริมำณนำ้ ปริมำณ
ตะกอน ปริมำณฝน ระเหย ควำมชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิอำกำศ อุณหภูมิต่ำสุด-สูงสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยของนำ้ ควำมเร็วลม ควำมเข้ มแสงแดด ควำมนำนแสงแดด และ
รำยละเอียดสถำนี

3. การขอข้อมูล โดยส่งจดหมายและแจ้งความประสงค์
ถึง ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ พร้ อมแนบแบบ
ฟอร์มขอข้ อมูลโดยระบุรำยชื่อสถำนี รหัสสถำนี ประเภทข้ อมูล และช่วงเวลำที่
ต้ องกำรขอข้ อมูล ลงในแบบฟอร์มกำรขอข้ อมูลอุทก-อุตนุ ิยมวิทยำที่พิมพ์จำก
เว็บไซต์กรมทรัพยำกรนำ้ แล้ วส่งมำยัง
ส่วนวิจยั และพัฒนาอุทกวิทยา สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา
YEAR BOOK

(ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง) หรือส่งทำงโทรสำร: 02-298-6614

4
การติดต่อขอรับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา หรือต้องการทราบ
รายละเอียดเพิม่ เติม สอบถามโดยตรงได้ที่

ส่วนวิจยั และพัฒนาอุทกวิทยา สานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา ชั้น 8
กรมทรัพยากรน้ า
เลขที่ 180/3 ซอยอาคารพิบูลย์วฒ
ั นา 34 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
YEAR BOOK

หมายเหตุ : ในกรณีที่ตอ้ งการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ โปรด
จัดเตรียม Flash drive หรือ External Hard disk เพือ่ มาบันทึกข้อมูล
ในวันรับข้อมูล

5

อัตรำค่ำบริกำรข้ อมูลอุทกวิทยำและอุตุนิยมวิทยำ
ข้ อมูลรายวัน (บาท / สถานี / ปี )
1. ชนิดข้อมูลกระดาษ 1 บาท
2. ข้อมูล Text Files (Digital Files ลงแผ่น CD, Flash drive
หรื อ External Hard disk ) 10 บาท

ข้ อมูลรายเดือน (บาท / สถานี / ปี )
1. ชนิดข้อมูลกระดาษ 1 บาท
2. ข้อมูล Text Files (Digital Files ลงแผ่น CD, Flash drive
หรื อ External Hard disk ) 3 บาท

หนังสื อสถิติอุทกวิทยา ( 1 ชุด มี 2 เล่ ม )
เริ่ม – 2005 ราคา 1,700 บาท
2006 – ปัจจุบัน ราคา 2,200 บาท
YEAR BOOK

CD หนังสื อสถิติอุทกวิทยา ( รวมเล่ ม 1,2 )
เริ่ม – 2005 ราคา 1,700 บาท
2006 – ปัจจุบัน ราคา 2,200 บาท

