คูมือสำหรับประชาชน : งานบริการขอมูลขาวสารของราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กฎหมายที่เกี่ยวของ:
1) แนวทางการบริการขอมูลขาวสารของราชการ ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3) ระเบียบกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 104ง วันที่ 27 สิงหาคม 2550)
ชองทางการใหบริการของศูนยบริการประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(1) โทรศัพท 02 2788444
(2) ชองทางออนไลน
•
Facebook : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ผานกลองขอความ (Inbox)
https://www.facebook.com/deqpth/
•
Website : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หัวขอ “สารสนเทศสิ่งแวดลอม” > “บริการ
ประชาชน” > “ศูนยบริการประชาชน” > “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ”
http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/382/
•
Email : callcenter@deqp.mail.go.th
•
Line@ : @DEQP
(3) รับบริการ ณ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) สงจดหมายมาที่ศูนยบริการประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 49 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6
แขวง/เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ใหบริการโดยไมหยุดพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ลำดับ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

ขั้นตอน
กรอกขอมูลในแบบฟอรมขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ
(หมายเหตุ: -)
รับคำรองขอขอมูลขาวสารของราชการ
(หมายเหตุ: -)
พิจารณาคำรองขอขอมูลขาวสารของราชการ
(หมายเหตุ: 1.ขอมูลสามารถเปดเผยไดทันที 2.ขอมูลที่ไมสามารถเปดเผย
ไดทันที)
ดำเนินการใหบริการ กรณีขอมูลสามารถเปดเผยไดทันที
(หมายเหตุ: -)
ดำเนินการใหบริการ กรณีขอมูลไมสามารถเปดเผยไดทันที
(หมายเหตุ: 1.แจงคณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองขอมูลขาวสาร
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณา)
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองขอมูล
ขาวสาร
(ภายใน 1 วันทำการ)
แจงผลใหผรู องขอ หรือหนวยงานที่สงเรื่อง ทราบผานทางหนังสือ
ราชการ
(หมายเหตุ: หลังจากดำเนินการแลวเสร็จ ภายใน 1 วันทำการ)
ปดเรื่อง / ประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการดำเนินการ เสนออธิบดี ทราบ

ระยะเวลา
15 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กลุมบริการสารสนเทศ

15 นาที

กลุมบริการสารสนเทศ

15 นาที

กลุมบริการสารสนเทศ

15 นาที

กลุมบริการสารสนเทศ

5 วันทำการ

คณะกรรมการ กกข.

1 วันทำการ

คณะกรรมการ กกข.

1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ

1 วันทำการ
1 วันทำการ

กลุมบริการสารสนเทศ
กลุมบริการสารสนเทศ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น
1.กรณีขอมูลสามารถเปดเผยไดทันที ใชเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกิน 15 นาที
2.กรณีขอมูลไมสามารถเปดเผยไดทันที ใชเวลาปฏิบัติงานรวมไมเกิน 10 วันทำการ
ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
1)

2)

ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ลำดับ
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลำดับ
คำรองขอขอมูลขาวสาร (กกข.1)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอรม

