คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา

พฤษภาคม ๒๕๖๑

คานา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่ว นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และสานักงาน ป.ป.ท. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สานักงานราชบัณฑิตยสภากาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) สานักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสานักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อให้บุคลากรของสานักงานราชบัณฑิตยสภาใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
พฤษภาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
๓. ประเภทเรื่องร้องเรียน
๔. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๑
๑
๒
๒
๓

บทที่ ๒ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๔

บทที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๕

บทที่ ๔ การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๖

บทที่ ๕ แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

๗

บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกั นและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดให้
ส่วนราชการต้องดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจาก
ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนิน การให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือ ภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ตาม
มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคล โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ
ด้วยก็ได้
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการ
อื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่
เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ให้ชี้แจงผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๘ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอ
คาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็น
หลักฐาน

-๒ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องทุกข์ที่เสนอมา หรือจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้น
ตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ หรือกระทา
ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนดภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับ มาตรา ๔๒ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงกาหนด
หลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ
ข้อ ๑ ในกรณี ที่มี ข้อร้ องเรีย นเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบของข้าราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณา
ดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความ
คืบหน้าในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
สานักงาน ป.ป.ท. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สานักงาน
ราชบัณฑิตยสภากาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. วัตถุประสงค์กำรจัดทำคู่มือ
๑. เพื่อให้ บุคลากรของสานักงานราชบัณฑิตยสภาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานราชบัณฑิตยสภา มีขั้นตอน กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. ประเภทเรื่องร้องเรียน ได้แก่
๑. เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ หน่ ว ยงำน เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ทุ จ ริ ต การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ,
ด้านการบริห ารงานบุ คคล การโอน ย้าย บรรจุตาแหน่ง การพิจารณาการเลื่ อนขั้นตาแหน่งหรือเงินเดือน
ด้านวินัย, การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
๒. เรื่องร้องเรียนกำรให้บริกำร เช่น ไม่มีผู้รับโทรศัพท์ การให้บริการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ การใช้
ถ้อยคา ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคาถาม
๓. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น มีความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
จัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market), การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding), การจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, การบริหารพัสดุ
๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และคำชมเชย

-๓๔. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่
http://www.royin.go.th/?page_id=130
๒. ตู้รับความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ หน้าห้องสมุด ชั้น ๑ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๓. ส่งจดหมายมาที่ สานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔. ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
๕. ทางอีเมลสานักงานราชบัณฑิตยสภา ripub@royin.mail.go.th
๖. ทางเฟซบุ๊กสานักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยสภา”
๗. ช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี,
ศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย

-๔บทที่ ๒
ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้
๑. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น และคาชมเชย
๑.๑ ร้องเรียนเป็นหนังสือ, ทางอีเมล, ทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้งานบริหารงานทั่วไป
ลงทะเบียนรับหนังสือ
๑.๒ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
๑.๓ ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ก ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
๒.๑ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และคาชมเชย แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๒.๒ เรื่องร้องเรียนการให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้นาเสนอที่ประชุมผู้บริหารสานักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณา
๒.๒.๑ กรณีเรื่องร้องเรียนการให้บริการ มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
การให้บริการ
๒.๒.๒ กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มอบหมายให้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม/คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
๒.๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมายให้ฝ่ายคลังดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
๓. กรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
รายงานผลการพิจารณาต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และแจ้งไปยังรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อ
รับทราบ (ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ)
๔. เรื่องร้องเรียนการให้บริการ มอบหมายเจ้าหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๕. หากดาเนินการทางวินัย หรือทางอาญา ต้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ระหว่างนี้ให้
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม (ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ)
๖. เลขานุการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานผลเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสภา
๗. เลขานุการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานผลเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
ต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

-๕บทที่ ๓
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
๑. ร้องเรียนด้วยตัวเอง
๒. ตู้รับความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ณ หน้าห้องสมุด ชั้น ๑ สานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา
๓. ทางจดหมาย สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
รับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน

ดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีทราบ

ทาหนังสือตอบผู้ร้องเรียน

๔. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
๕. อีเมลสานักงานราชบัณฑิตยสภา
ripub@royin.mail.go.th
๖. เฟซบุ๊กสานักงานราชบัณฑิตยสภา
“ราชบัณฑิตยสภา”
๗. ช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
รัฐบาล ๑๑๑๑ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี,
ศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย
๘.

-๖บทที่ ๔
กำรรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กำรรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ช่องทำง
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ตู้รับความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ณ หน้าห้องสมุด ชั้น ๑ สานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา
๓. ร้องเรียนทางจดหมาย
สานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
๕. ร้องเรียนทางอีเมลสานักงานราชบัณฑิยสภา
ripub@royin.mail.go.th
๖. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊กสานักงานราชบัณฑิตยสภา
“ราชบัณฑิตยสภา”
๗. ช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล ๑๑๑๑ สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี, ศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗
กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลำดำเนินกำร
ควำมถี่ในกำร
รับเรื่องร้องเรียน
หมำยเหตุ
ตรวจสอบช่องทำง
เพื่อประสำน
หำแนวทำงแก้ไข
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๗ วันทาการ
ทุก ๗ วัน
ภายใน ๗ วันทาการ
ทุกวัน

ภายใน ๗ วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๗ วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๗ วันทาการ

-

ทุกวัน

ภายใน ๗ วันทาการ

-

เมื่อได้รับแจ้ง

ภายใน ๗ วันทาการ

-

-๗บทที่ ๕
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ด้วยตนเอง, เป็นหนังสือ)
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. .................
เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
เรื่อง ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ...........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………......................................................................
หน่วยงาน ............................................... อาชีพ .............................................. ตาแหน่ง.....................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ …….. อาคาร/หมู่บ้าน ………………………….. ซอย …………………………. ถนน ………….…………
แขวง/ตาบล ………………………… เขต/อาเภอ …………………….. จังหวัด……….…………. รหัสไปรษณีย์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................................
โทรสาร ............................................ อีเมล ........................................
ประเภทเรื่องร้องเรียน
 เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่องร้องเรียนการให้บริการ
 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และคาชมเชย

ข้อเท็จจริง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .........................................................
(............................................................)
ผู้ร้องเรียน

-๘แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ทำงโทรศัพท์)
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………......................................................................
หน่วยงาน ............................................... อาชีพ .............................................. ตาแหน่ง.....................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ …….. อาคาร/หมู่บ้าน ………………………….. ซอย …………………………. ถนน ………….…………
แขวง/ตาบล ………………………… เขต/อาเภอ …………………….. จังหวัด……….…………. รหัสไปรษณีย์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................................
โทรสาร ............................................ อีเมล ........................................
ประเภทเรื่องร้องเรียน
 เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่องร้องเรียนการให้บริการ
 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และคาชมเชย

ข้อเท็จจริง
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(.........................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. .................
เวลา ......................... น.

