คู่มือ
การปฏิบตั ิ งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙
โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๙๙๗๐

คานา
คู่มอื ปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจัดทาขึน้ เพื่อเป็
นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้านการรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วทัง้ ในเรือ่ งร้องเรียนทัวไปและร้
่
องเรียนด้านกา
รจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรือ่ ง
แนวทางในการจัดบริการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหา
รส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกอบกับเพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริ
หารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ริ าชการ
มุง่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ น ศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี อง ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริการ ไม่ม ี
ขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รบั การ
อานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
ทัง้ นี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ขอ้ ยุติ ให้มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการจาเป็ นต้องมีขนั ้ ตอน กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว

สารบัญ
เรื่อง
หน้ า
บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มอื
การจัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
๑
ขอบเขต
๑.กรณีเรือ่ งร้องเรียนทัวไป
่
๒.กรณีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
สถานทีต่ งั ้
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
บทที่ ๒ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ช่องทางการร้องเรียน
บทที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖
บทที่ ๔ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ภาคผนวก
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑
๑
๑

๒
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕

๗
๘
๙

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
๒๕๔๖
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ริ าชการ มุง่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องประชาชนเกิดผลสั
มฤทธิ ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริการ
ไม่มขี นั ้ ตอนปฏิบตั งิ านเกินความจาเป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
จึงได้จดั ทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
๑.
เพื่อให้เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านในการรับเรือ่ งราวร้อ
งเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มมี าตรฐานเดียวกันและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
มีขนั ้ ตอนกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั งิ านเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๓.
เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ ไปสู่การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.
เพื่อเผยแพร่ให้กบั ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วทราบกระบว
นการ
๕. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดการข้อร้องเรียน
ทีก่ าหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓. การจัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริ หารส่วนตาบลบางแก้ว
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้ออกประกาศ เรือ่ ง
แนวทางในการจัดบริการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหา
รส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เพื่อให้มกี ารประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ
และอานวยความยุตธิ รรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าทีร่ บั เรือ่ งราวร้องทุกข์และอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิน่

๒
๔. ขอบเขต
๑.กรณี เรื่องร้องเรียนทัวไป
่
๑.๑. สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นจากผูข้ อรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒. ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผูข้ อรับบริการ
เพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลของผูข้ อรับบริการจากศูนย์บริการ
๑.๓. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผูข้ อรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,
ขออนุมตั /ิ อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรือ่ งร้องเรียนจัดซือ้ จัดจ้าง
๑.๔. ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผูข้ อรับบริการ
๑.๕. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผูข้ อรับบริการ
กรณี ข้อร้องเรียนทัวไป
่
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ/ทีป่ รึกษากฎหมายจะให้ขอ้ มูลกับผูข้ อรับบริการในเรือ่ งทีผ่ ู้ขอรับบริการต้องการท
ราบเมือ่ ให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรือ่ งทีข่ อรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมตั /ิ อนุญาต เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
จะให้ขอ้ มูลกับผูข้ อรับบริการในเรือ่ งทีผ่ ขู้ อรับบริการต้องการทราบ และดาเนินการรับเรือ่ งดังกล่าวไว้
หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอ้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจะให้ขอ้ มูลกับผูข้ อรับบริการในเรือ่ งทีผ่ ขู้ อรับบริการต้อง
การทราบและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจะดาเนินการรับเรือ่ งดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่ วยงาน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน

- กรณีขออนุมตั /ิ อนุญาต, ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผขู้ อรับการบริการ
รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรือ่ งกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหากไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากหน่ว
ยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ตดิ ต่อกลับทีศ่ ูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙
๒. กรณี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นจากผูข้ อรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผูข้ อรับบริการ
เพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลของผูข้ อรับบริการจากเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียนเรือ่ งร้องเรียนจัดซือ้ จัดจ้างให้กบั ผูอ้ านวยการกองคลัง
เพื่อเสนอเรือ่ งให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ พิจารณาความเห็น
- กรณีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับจัดซือ้ จัดจ้าง
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ/ทีป่ รึกษากฎหมายจะให้ขอ้ มูลกับผูข้ อรับบริการในเรือ่ งทีผ่ ูข้ อรับบริการต้องการท
ราบเมือ่ ให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรือ่ งทีข่ อรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขอ้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจะให้ขอ้ มูลกับผูข้ อรับบริการในเรือ่ งทีผ่ ขู้ อรั
บบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ จะดาเนินการรับเรือ่ งดังกล่าวไว้
และหัวหน้าหน่วยงานเป็ นผูพ้ จิ ารณาส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน
๓
- กรณี ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรือ่ งจัดซือ้ จัดจ้าง
ให้ผขู้ อรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรือ่ งกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหากไม่ได้รบั กา
รติดต่อกลับจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน ๑๕ วัน
ให้ตดิ ต่อกลับทีศ่ ูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙
๕. สถานที่ตงั ้
ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว เลขที่ ๙๙ หมูท่ ่ี ๕ ตาบลบางแก้ว
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
๖. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
เป็ นศูนย์กลางในการรับเรือ่ งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา
รับเรือ่ งปั ญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความ
ผูร้ บั บริการ

หมายถึง ผูท้ ม่ี ารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัวไป
่
ผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย
หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือ
บุคคล/นิตบิ ุคคล
* หน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง
กรมหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
และให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ องค์การมหาชน
หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียว
กัน
** เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัวคราวและผู
่
ป้ ฏิบตั งิ านประเภทอื่น
ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง้ ในฐานะเป็ นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

รวมทัง้ ผูซ้ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ และถูกสังให้
่ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่ วยงา
นของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินจากทางราชการทีไ่ ม่ใช่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
หมายถึง
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น
ประชาชนในชุมชน/หมูบ่ า้ นเขตตาบลบางแก้ว
การจัดการข้อร้องเรียน
หมายถึง
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรือ่ งข้อร้องเรียนข้อเส
นอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผูร้ อ้ งเรียน
หมายถึง ประชาชนทัวไป
่ /
ผูม้ สี ่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้วผ่านช่องทางต่างๆ
โดยมีวตั ถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ขอ้ เสนอแนะ/
การให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
หมายถึง ช่องทางต่างๆ ทีใ่ ช้ในการรับเรือ่ งร้องเรียน
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่
หมายถึง
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน
หมายถึง แบ่งเป็ นประเภท ๒ ประเภทคือ เช่น
- ข้อร้องเรียนทัวไป
่ เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทวไปข้
ั ่ อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
๕
คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
การร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็ นต้น
คาร้องเรียน
หมายถึง
คาหรือข้อความทีผ่ รู้ อ้ งเรียนกรอกตามแบบฟอร์มทีศ่ ูนย์ดารงธ
รรมหรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง
มีแหล่งทีส่ ามารถตอบสนอง
หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญทีเ่ ชื่อถือได้

การดาเนินการเรือ่ งร้องเรียน

การจัดการเรือ่ งร้องเรียน

หมายถึง
เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ทไ่ี ด้รบั ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามอานาจห
น้าที่
หมายถึง
กระบวนการทีด่ าเนินการในการแก้ไขปั ญหาตามเรือ่ งร้องเรียน
ทีไ่ ด้รบั ให้ได้รบั การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการ
ดาเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน
๑) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.bangkaewsamutsongkhram.go.th
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห/์ เอกสาร)
๓) ไปรษณียป์ กติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห/์ เอกสาร)
๔) ยืน่ โดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห/์ เอกสาร)
๕) โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙

บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.บางแก้ว
รับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประสานหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๔.ร้องเรียนผ่านตู/้ กล่องรับความคิดเห็น
๕.ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์

แจ้งผลให้ศูนย์ดารงธรรม
อบต.บางแก้ว ทราบ

ยุติ

ยุตเิ รือ่ งแจ้งผู้
ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทรา
บ

ไม่ยุ
ติ

ไม่ยตุ แิ จ้งเรือ่
งผูร้ อ้ งเรียน
ร้องทุกข์

สิน้ สุดการดาเนินการ
รายงานผลให้อาเภอทราบ

บทที่ ๔

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
การแต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่ วยงาน
๑ จัดตัง้ ศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒ จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
๓ แจ้งผูร้ บั ผิดชอบตามคาสังองค์
่ การบริหารส่วนตาบลบางแก้วทราบ
เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ่ ข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ร้องเรียนทางกล่อง/ตูร้ ั
บความคิดเห็น
ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ความถี่ในการตรวจ
สอบช่องทาง
ทุกครัง้ ทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกครัง้ ทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียน

ระยะเวลาดาเนิ นการรับข้อร้องเรียนเพื่ หมาย
อประสานหาทางแก้ไข
เหตุ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ
ภายใน ๑-๒ วันทาการ

ภาคผนวก

๙

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่
.......................................................
..........................................................
วันที.่ ...........เดือน...............................พ.ศ.............
เรือ่ ง ............................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ..............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ................
หมูท่ .่ี .........ถนน.............................ตาบล............................อาเภอ.................................จังหวัด.....................
.............โทรศัพท์......................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปั ญหาในเรือ่ ง
...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................................
...................
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1)...................................................................................จานวน....................ชุด
2)...................................................................................จานวน....................ชุด
3)...................................................................................จานวน....................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)......................................................
(......................................................)
ผูร้ อ้ งเรียน/ร้องทุกข์

