คู่มือการปฏิบตั ิงาน
สําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ําของสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงครั้งที่
วันที่อนุมัติใช้
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

ส่วนแหล่งน้ําทะเล/ส่วนแหล่งน้ําจืด สํานักจัดการคุณภาพน้ํา

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
สําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ําของสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

รายชื่อผู้จัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงคูม่ ือการปฏิบัตงิ าน
1. นายสมชาย
ทรงประกอบ ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา
2. นางพรศรี
มิ่งขวัญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
3. นายเชาวน์
นกอยู่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
4. นายเอกลักษณ์
เย็นเปี่ยม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
5. นางสาวรติวรรณ ผาดไพบูลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
6. นายสุภกิจ
จิ๋วเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
7. นางสาววรรณี
กิตติกุลวิวัฒน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประวัติการแก้ไข/ปรับปรุง
แก้ไขครั้งที่ วันที่อนุมัติใช้

รายละเอียดการแก้ไข/ปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงาน: สําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ํา
หน่วยงาน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
แก้ไขครัง้ ที:่ วันที่เริ่มใช้
หน้าที่ 1 จาก 13
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 7 ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ รวมไปถึงทําให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิ บัติราชการ
ด้วยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน และกําหนดระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการคุณภาพน้ําได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ
2. วัตถุประสงค์
การจั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ประชาชนในการขอรั บ บริ ก ารข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ของ
กรมควบคุมมลพิษ ของสํานักจัดการคุณภาพน้ําให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตการให้บริการ
3.1 งานที่ให้บริการ
- ข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝัง่ ทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2552– ปัจจุบัน
- ข้อมูลคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน
3.2 สถานที่ให้บริการ
1) กรมควบคุมมลพิษ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา ชั้น 5 – 6
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5115 (ส่วนแหล่งน้ําทะเล)
0 2298 2200 (ส่วนแหล่งน้ําจืด)
หมายเลขโทรสาร 0 2298 5381
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนแหล่งน้ําทะเล
marinepollutionpcd@gmail.com
ส่วนแหล่งน้ําจืด
Inlandwater2017@yahoo.com

คู่มือการปฏิบัติงาน: สําหรับประชาาชนในการขอรรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ํา
หน่วยงาน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา้ กรมควบคุมมลพิ
ม ษ
แก้ไขคครัง้ ที่: วันที่เริ่มใช้
หน้าที่ 2 จาก
จ 13
3)) เว็บไซต์ สํานันกจัดการคุณภภาพน้ํา กรมคววบคุมมลพิษ
http://wqm
m.pcd.go.th//water/indexx.php/2014-003-23-14-14--48
4)) ระบบฐานข้้อมูลคุณภาพแแหล่งน้ําผิวดิน
http://iwiss.pcd.go.th/
3.3 ช่วงเวลาที
ว
่ให้บริการ
1)) วันทําการจันทร์
น – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นนเสาร์ – อาทิตย์
ต วันหยุดนขัตฤกษ์
ต
และวันหยุดตามมติ
ด
คณะรััฐมนตรี
2)) สําหรับเว็บไซต์
ไ สํานักจัดกาารคุณภาพน้ําเปิ
เ ดให้บริการตตลอด 24 ชั่วโมมง
4. หนน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้บริการรข้อมูลคุณภาพพน้ําทะเลในพื้นนที่ชายฝั่งทะเลลทั่วประเทศ
- ให้บริการรข้อมูลคุณภาพพน้ําผิวดินทั่วปประเทศ/ข้อมูลสถานี
ล อัตโนมัตติิทั่วประเทศ
5. คําจํ
า ากัดความ
- คุณภาพนน้ําทะเล หมายถึง ค่าคุณภาาพน้ําทะเลตาามประกาศคณ
ณะกรรมการสิสิ่งแวดล้อมแห่หงชาติ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ท
- คุณภาพนน้ําผิวดิน หมาายถึง ค่าคุณภาพน้ําผิวดินตาามประกาศคณ
ณะกรรมการสิสิ่งแวดล้อมแห่ห่งชาติ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
- WQI (Waater Quality Index) หมายยถึง ค่าดัชนีคณภาพน้
ณ
ุ
ําผิวดิน
- MWQI (M
Marine Wateer Quality Inddex) หมายถึง ค่าดัชนีคุณภาาพน้ําทะเล
กี เงื่อนไข ในการยื
ใ
่นคําขออ
6. หลลักเกณฑ์ วิธการ
6.1 ขันตอนการขอรั
น้
บ การ
บบริ

ที่มา: สํานั
า กงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบบราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน: สําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ํา
หน่วยงาน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
แก้ไขครัง้ ที:่ วันที่เริ่มใช้
หน้าที่ 3 จาก 13
1) การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสนันสนุนข้อมูลคุณภาพน้ําทะเล/ตะกอนดินชายฝั่งทะเล ข้อมูล
คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ ผู้ต้องการรับบริการจะต้องจัดทําหนังสือเพื่อขอรับบริการ (แบบฟอร์ม)
และจัดส่งมายังสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
2) สําหรับค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทําหรือรวบรวมขึ้นใหม่
ตามร้องขอของผู้ขอรับบริการ ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
6.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา (รวม 5.5 วันทําการ)
1. ผู้ติดต่อขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง/แหล่งน้ําผิวดิน ทําหนังสือขอรับบริการ

2. ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ําพิจารณาให้ความ
อนุเคราะห์ (0.5 วันทําการ)
3. ผู้อํานวยการส่วน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินการ (0.5 วันทําการ)
4. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ร้องขอ (2 วันทําการ)
5. จัดทําหนังสือให้ความอนุเคราะห์ (0.5 วันทําการ)

6. เสนอหนังสือตอบรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้
ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา พิจารณา (1 วันทําการ)
7. จัดส่งข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง/แหล่งน้ําผิวดิน ให้ผู้ร้องขอ (1 วันทําการ)
หมายเหตุ สําหรับข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลที่มีปริมาณมาก มีระยะเวลาของข้อมูลเกิน 1 ปี และมีความซับซ้อนของข้อมูลจะขอเวลา
เพิ่มเติมใน ข้อ 4 การจัดเตรียมข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลจาก 2 วันทําการเป็น 3.5 วันทําการ

3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เมื่อขั้นตอนการดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว กรมควบคุม
มลพิษจะส่งหนังสือให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลพร้อมแบบการประเมินความพึงพอใจในการให้ความอนุเคราะห์
ข้ อ มู ล ของสํ า นั ก จั ด การคุ ณ ภาพน้ํ า เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ต่ อ ไป
(ภาคผนวก ข)

คู่มือการปฏิบัติงาน: สําหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ํา
หน่วยงาน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
แก้ไขครัง้ ที:่ วันที่เริ่มใช้
หน้าที่ 4 จาก 13
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 หนังสือขอรับบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา
พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้อํานวยการส่วน มอบหมายเจ้าหน้าที่
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง

มาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อกําหนดที่สําคัญ
เอกสารมีความครบถ้วน ถูกต้อง
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด/ตามหมาย
เหตุที่กําหนด
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 5 จัดทําหนังสือตอบรับให้บริการข้อมูล
คุณภาพน้ํา
ขั้นตอนที่ 6 เสนอหนังสือให้ ผู้อํานวยการสํานักจัดการ ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
คุณภาพน้ํา ลงนาม
ขั้นตอนที่ 7 จัดส่งข้อมูลคุณภาพน้ําพร้อมแบบสอบถาม ผู้รบั บริการมีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

8. เอกสารอ้างอิง
“พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ตามมาตรา 7
(22 มกราคม 2558). ราชกิจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก, หน้าที่ 1 – 8
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ออนไลน์). http://www.opdc.go.th/content.php?menu_
id=43&content_id=3304 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
(20 มกราคม 2537)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
(20 มกราคม 2537)

ภาคผนวก ก

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง คาบริการขอมูลขาวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะตองจัดทํา
หรือรวบรวมขึ้นใหมตามคํารองขอของผูขอรับบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เปน การสมควรกําหนดคาบริการขอมูลขาวสาร สารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูล
คุณภาพน้ํา จืด และน้ํา ทะเลชายฝง ตะกอนดิน เนื้ อเยื่อสั ตว น้ํา แพลงค ตอน และคุ ณภาพอากาศ
ในบรรยากาศที่กรมควบคุมมลพิษจะตองจัดทํา หรือรวบรวมขึ้นใหมตามคํารองขอของผูขอรับบริการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ วรรคสอง แหงระเบียบกรมควบคุมมลพิษ วาดวยขอมูล
ข า วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเก็บคาจัดทํา หรือรวบรวมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่อยูในรูปดิจิตอลไฟล
ในอัตรา เม็กกะไบตละ ๕๐๐ บาท
ผูขอรับบริการมีหนาที่จะตองจัดหา และจัดเตรียมอุปกรณจัดเก็บขอมูลดิจิตอลมาเอง ทั้งนี้
หากกรมควบคุมมลพิษตรวจพบวาอุปกรณจัดเก็บขอมูลดิจิตอลดังกลาวไมอยูในสภาพเหมาะสมในการ
บันทึกขอมูล ผูขอรับบริการจะตองนําอุปกรณจัดเก็บขอมูลดิจิตอลมาเปลี่ยนใหม หรือกรมควบคุม
มลพิษอาจใชสิทธิยกเลิกการใหบริการก็ได
ขอ ๒ ใหเก็บคาจัดทํา หรือรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําจืดและน้ําทะเลชายฝง ตะกอนดิน
เนื้อเยื่อสัตวน้ํา แพลงคตอน และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่จัดทําในรูปของเอกสาร หรือดิจิตอลไฟล
ในอัตรา ดังนี้
(๑) ขอมูลคุณภาพน้ําจืดจากสถานีตรวจวัด ในอัตรา สถานีตรวจวัดละ ๑๐๐ บาท ตอสถานี
ตอป
(๒) ขอมูลคุณภาพน้ําจืดจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ในอัตรา สถานีตรวจวัดละ ๖ สตางค
ตอพารามิเตอร ตอชั่วโมง
(๓) ขอมูลคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตะกอนดิน เนื้อเยื่อสัตวน้ํา แพลงคตอน ในอัตรา สถานีละ
๒๐๐ บาท ตอสถานี ตอป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๔) ขอมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ในอัตรา สถานีตรวจวัดละ
๖ สตางค ตอพารามิเตอร ตอชั่วโมง
ในกรณีผูขอรับบริการประสงคจะใหบันทึกขอมูลในรูปดิจิตอลไฟล ผูขอรับบริการมีหนาที่
จัดหาและจัดเตรียมอุปกรณจัดเก็บขอมูลดิจิตอล ทั้งนี้ หากกรมควบคุม มลพิษตรวจพบวาอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลดิจิตอลไมอยูในสภาพเหมาะสมในการบัน ทึกขอมูล ผูขอรับบริการจะตองนําอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลดิจิตอลมาเปลี่ยนใหม หรือกรมควบคุมมลพิษอาจใชสิทธิยกเลิกการใหบริการก็ได
ขอ ๓ ในกรณีที่ผูขอรับบริการนําขอมูลตามขอ ๒ ไปใชแปรผล หรือวิเคราะหผลขอมูล
ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากความเปน จริง และกอใหเกิดความเสียหายตอกรมควบคุมมลพิษ
ผูขอรับบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกรมควบคุมมลพิษจากการกระทํา
ดังกลาวขางตน
ขอ ๔ ในกรณีที่ผูขอรับบริการขอมูลประสงคจะขอยกเวน หรือลดคาบริการ ใหทําคําขอ
เปนหนังสือยื่น ตอเจาหนาที่ผูใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบกรมควบคุม มลพิษ วาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และถาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูซึ่งอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษมอบหมายเห็นวาผูยื่นคําขอเปนผูที่มีรายไดนอย หรือเห็นวามีเหตุอันจําเปนหรือสมควรอยางอื่น
ใหมีอํานาจพิจารณาใหยกเวนหรือลดคาบริการไดตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สุพัฒน หวังวงศวัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ข

ตัวอย่าง
แบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลของสํานักจัดการคุณภาพน้าํ
กรมควบคุมมลพิษ
1.

ท่านได้รับข้อมูลเรื่อง......................................................................................................................................................
จาก
ส่วนแหล่งน้ําทะเล
ส่วนแหล่งน้ําจืด
2. ท่านจะนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
 ใช้อ้างอิงในการติดตามและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 จัดทําฐานข้อมูล
 ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษ
 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 ใช้อ้างอิงในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
 จัดนิทรรศการ/ประกอบการเรียนการสอน
 ใช้ในการวางแผนพัฒนาการผลิต หรือการให้บริการ
 ศึกษา/วิจัย/จัดทํารายงาน/วิทยานิพนธ์
หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 ใช้ประกอบการสัมมนา/จัดประชุม
 ประกาศเป็นกฎหมาย
3. ความพึงพอใจการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
โปรดทําเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านต้องการ
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประเด็น/เนื้อหา
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นให้การบริการ
2. เจ้าหน้าที่สามารถให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือได้
3. ความสุภาพเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
4. ความสะดวกในการขอรับบริการผ่านสื่อต่างๆ เช่นโทรศัพท์
โทรสาร website
5. ความสะดวกในการขอรับบริการ ณ จุดให้บริการข้อมูล
6. ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการมีความเหมาะสม
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
7. ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับตรงกับความต้องการ
4.

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมายัง สํานักจัดการคุณภาพน้ํา ชั้น 6
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2298-5115/0-22982200
และโทรสารหมายเลข 0-2298-5380-1
แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลของสํานักจัดการคุณภาพน้าํ
(ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ)

แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือขอรับบริการข้อมูล
ที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เรียน ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้าํ
เนื้อความในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษา/โครงการเพื่อใช้ประกอบข้อมูลใน
เรื่องใด

เนื้อความในการขอข้อมูลที่ต้องการขอความอนุเคราะห์และรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ลายเซ็นต์
(ชื่อ – นามสกุล ของผู้ต้องการข้อมูล)
ตําแหน่ง/ตราประทับ (ถ้ามี)

ข้อแนะนําสําหรับการเขียนหนังสือขอข้อมูล
- ชื่อโครงการ/หัวข้อเรื่องที่ศึกษา
- สถานี/แหล่งน้ําที่ต้องการ/ปีที่ต้องการ
- รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ

- วัตถุประสงค์ของการขอข้อมูล
- พารามิเตอร์คุณภาพน้ําที่ต้องการ/MWQI/WQI
- ชือ่ ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์

