
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวัน/ประกาศค าเตือน และแผนที่อุตุนิยมวิทยา (ข้อมูลย้อนหลัง) 

 
สรุป 1. ช่วงย่ืนค าขอ 
  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา  15  นาที 
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นค าขอด้วย) 
  3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  2.30  ชั่วโมง 
 
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ผู้รับบริการยื่นค าขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนผู้ยื่น 

ค าขอ 

รับเรื่อง/ 

เสนอผู้เกี่ยวข้อง 

(15 นาท)ี 

สืบค้นข้อมูล/จัดพิมพ์/บันทึกลง
ซีดีรอม/ตรวจสอบ 

(2 ชั่วโมง) (15 นาท)ี 

ช าระค่าบริการท่ี
ชั้น 10/รับข้อมูล 

(ช่วงยื่นค าขอ) (ระยะเวลารอคอย) 



 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 
การการคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7 วัน (เป็นกรณีพิเศษ) 

 
 
 
สรุป 1. ช่วงย่ืนค าขอ 
  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา  15  นาที 
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงย่ืนค าขอด้วย) 
  6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  1  วัน 
 
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ผู้รับบริการย่ืนค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนผู้ยื่น 

ค าขอ 

รับเรื่อง/ 
เสนอผู้เกี่ยวข้อง 

(30 นาท)ี 

สืบค้นข้อมูล/ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

(2 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) 

สรุปผลการวิเคราะห/์จัดพิมพ์/
ตรวจสอบ 

(ช่วงยื่นค าขอ) (ระยะเวลารอคอย) 

เสนอ ผอ.ส่วนฯ 

พิจารณา 

เสนอ ผส.พอ. 
ลงนาม 

(2 ชั่วโมง) (2 ชั่วโมง) 

แจ้งผลการ
พิจารณา 

(30 นาท)ี 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

การให้บริการเวลาแสงสว่าง ขึ้น – ตก (พระอาทิตย์และพระจันทร์ 

 
 
 
สรุป 1. ช่วงย่ืนค าขอ 
  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา  10  นาที 
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงย่ืนค าขอด้วย) 
  3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  40 นาที 
 
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ผู้รับบริการยื่นค าขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนผู้ยื่น 

ค าขอ 

รับเรื่อง/ 
เสนอผู้เกี่ยวข้อง 

(10 นาท)ี 

ประมวลข้อมูล/จัดพิมพ์ 
ตรวจสอบ 

(30 นาท)ี 
ชั่วโมง) 

(10 นาท)ี 

ช าระค่าบริการชั้น 10 

รับข้อมูล ชั้น 11 
 

(ช่วงยื่นค าขอ) (ระยะเวลารอคอย) 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้ในทางนิติกรรม 

 
 
 
สรุป 1. ช่วงย่ืนค าขอ 
  1 ข้ันตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา  30  นาที 
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงย่ืนค าขอด้วย) 
  7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  4  วัน 
 
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ผู้รับบริการยื่นค าขอ  
 
 
 
 

ประชาชนผู้ยื่น 

ค าขอ 

รับเรื่อง/ 
เสนอผู้เกี่ยวข้อง 

(15 นาท)ี 

สืบค้นข้อมูล/ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

(2 วัน) (1 วัน) 

สรุปผลการวิเคราะห/์จัดพิมพ์/
ตรวจสอบ 

(ช่วงยื่นค าขอ) (ระยะเวลารอคอย) 

เสนอ ผส.พอ. 
ลงนาม 

(12 ชั่วโมง) (1.30 ชั่วโมง) 

แจ้งผลการ
พิจารณา 

(15 นาท)ี 

ช าระค่าบริการ ชั้น 10/ 
จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้ขอ 

เสนอ ผอ.ส่วนฯ 

พิจารณา 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 

 
 
สรุป 1. ช่วงย่ืนค าขอ 
  1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา  5  วินาที 
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงย่ืนค าขอด้วย) 
  3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  7 นาที 
 
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลที่ผู้รับบริการยื่นค าขอ  
 

ประชาชน
ผู้สอบถาม 

เสียงเรียกจาก
โทรศัพท ์

(5 วินาท)ี 

รับสาย/ 
ดู-สืบค้น ข้อมูล 

(2 นาท)ี (5 นาท)ี 

ตอบค าถามสู่
ประชาชน 

(ช่วงยื่นค าขอ) (ระยะเวลารอคอย) 



โอนสายไปยัง
เจาหนาที่ หนา 4 
(โอนสายไปยัง
พยากรณอากาศ) 

ไปหนา 2 โอนสายไปยัง
เจาหนาที่ หนา 4 
(โอนสายไปยัง
พยากรณอากาศ) 

การใหบริการโทรศัพทอัตโนมตัิ 1182 

ไปหนา 2    ประกาศ
เมนูซ้ํา 

กลับเมนูหลัก ประกาศ 
เมนูซ้ํา 

ประกาศ
เมนูหลักซ้ํา 

กด  1 กด  2 กด  3 กด  4 กด  5 กด  0 กด  * 

กด  1 กด  2 กด  # กด  * กด  0 

ไปหนา 3    

กด  # กด  * กด  3 กด  2 กด  1 

ไปหนา 4    ไปหนา 4    ไปหนา 4    กลับเมนูหลัก

กด 1-4 กด  * กด  # 

กลับเมนูหลัก 
โอนสายไปยัง
เจาหนาที่ หนา 4 
(โอนสายไปยัง
พยากรณอากาศ) 

ประกาศ 
เมนูซ้ํา 

ไปหนา 2    

โอนสายไปยัง
เจาหนาที่ หนา 4 
(โอนสายไปยัง
พยากรณอากาศ) 

ประกาศ
เมนูซ้ํา 

กลับเมนูหลัก 

กด 1-8 กด  0 กด  * กด  # 

 

 

Start 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวัสดีคะ

Main

ฟงขาวประจําวัน   กด 1   ประกาศและคําเตือน กด 2 
รับขอมูล Fax   กด 3   ฟงขาวตางประเทศ กด 4 
ฝากขอความเสียง   กด 5   ติดตอเจาหนาที่  กด 0 
ฟงซ้ํา    กด * 

Menu
1 

PlayA Menu
3 

Agent Menu
4 

Menu
0 

Main 

ลักษณะอากาศทั่วไป  กด 1 
ภาคเหนือ   กด 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กด 3 
ภาคกลาง   กด 4 
ภาคตะวันออก  กด 5 
ภาคใตฝงตะวันออก  กด 6 
ภาคใตฝงตะวันตก  กด 7 
กรุงเทพฯและปริมณฑล กด 8 
ติดตอเจาหนาที่  กด 0 
ฟงซ้ํา   กด * 
กลับสูเมนูหลัก  กด # 

แจงเรื่องรองเรียน กด 1 
เสนอแนะ ติชม กด 2 
ฝากขอความอื่น กด 3 
ฟงซ้ํา  กด * 
กลับสูเมนูหลัก กด # 

พยากรณอากาศ กด 1 
ขอมูลภูมิอากาศ กด 2 
ภูมิอากาศระยะนาน กด 3 
แผนดินไหว กด 4 
ฟงซ้ํา  กด * 
กลับสูเมนูหลัก กด # 

PlayV Agent Menu1 Main

M31 M32 Agent Menu
3 

Main

ขาวประจําวัน กด 1 
ขาวยอนหลัง กด 2 
ติดตอเจาหนาที่ กด 0 
ฟงซ้ํา  กด * 
กลับสูเมนูหลัก กด # 

VMC VMS VMC MainMenu
4 Agent Menu

0 
Main 




