
 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เร่ืองทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านปราสาท 
ต าบลปราสาท  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ของโรงเรียนบ้านปราสาท จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านปราสาทท้ังเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซ้อจัด
จ้าง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยยึดหลัก
นักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของนักเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนในเขตบริการ  
9 หมู่บ้านของโรงเรียนบ้านปราสาทได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี
การประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ท้ังนี้ การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มี ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

                 
         ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โรงเรียนบ้านปราสาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



สารบัญ 
เร่ือง                  หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทท่ี ๑  บทน า          ๑ 
 หลักการและเหตุผล        ๑ 
 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ       ๑ 
 การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องเรียนเรื่องราวโรงเรียนบ้านปราสาท    ๑ 
 ขอบเขต          ๒ 

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนท่ัวไป      ๒ 
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    ๒ 

สถานท่ีต้ัง         ๒ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ        ๒ 

บทท่ี ๒  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน      ๓ 
 ค าจ ากัดความ         ๓ 
 ช่องทางการร้องเรียน        ๔ 
บทท่ี ๓  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์     ๕ 
บทท่ี ๔  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๖ 
ภาคผนวก 
 แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบค าร้องเรียน ๑)    ๘ 
 แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบค าร้องเรียน ๒)    ๙ 
 แบบแจ้งรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน ๑)   ๑o 
 แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน ๒)  ๑๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

ประกอบกับค าส่ังของโรงเรียนบ้านปราสาท เลขท่ี o๒๗/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในโรงเรียน ได้จัดต้ังศูนย์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน
ท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขึ้น จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่อง
ร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  

๒. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
๑. เพื่อให้คณะกรรมการของโรงเรียนบ้านปราสาทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ 

เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการร้องเรียนของโรงเรียนบ้านปราสาท มีขั้นตอน/กระบวนการและ 

แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างประสิทธิ 
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านปราสาททราบ 

กระบวนการ 
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อ 

ร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองราวของโรงเรียนบ้านปราสาท 

ตามค าส่ังของโรงเรียน เลขท่ี o๒๗/๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในโรงเรียน ได้จัดต้ังศูนย์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรือ่งร้องเรียน
การจัดซือ้จัดจ้าง) จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 



๔. ขอบเขต 

   ๑. กรณีเร่ืองร้องเรียนทั่วไป 

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลของผู้รับบริการ 

จากศูนย์บริการ 
     ๑.๓ แยกประเภทงามบริการตามประสงค์ของผู้รับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย , ขออนุมัติ/ 

อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 

               ๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการ เพื่อตอบสนองความประสงค์ของ 
ผู้รับบริการ 
               ๑.๕ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการ เพื่อตอบสนองความประสงค์ 
ของผู้รับบริการ 

 ๒. กรณีข้อเรียนร้องเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจ้าง 
      ๒.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้รับบริการถึงประสงค์ของการับบริการ 
      ๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
      ๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บริหารตามล าดับ เพื่อพิจารณาความเห็น 
  - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการท่ีปรึกษา
จะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอ
บริการถือว่ายุติ 
  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนบ้านปราสาท จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบและ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งต่อ
ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ด าเนินการต่อไป ภายใน  ๒-๓ วัน 

-  กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับบริการ 
รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจาหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายใน เวลา ๑๕  วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  โทรศัพท์หมายเลข o๔๕-๖๖o๓๑๔ 
 

๕. สถานที่ต้ัง  
ต้ังอยู่ ณ โรงเรียนบ้านปราสาท หมู่ ๒ ต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔o 
 

๖. หน้าที่รับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับ เรื่องปัญหาความ

ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 



บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเรียน 

ค าจ ากัดความ 

         ผู้รับบริการ หมายถึง  ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
- ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/นิติบุคคล/หรือนิติ

บุคคล 
หน่วยงานของรัฐ  ได้แก่ กระทรวง ทบวง  กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่น องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานในก ากับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมท้ังผู้ซึ่งได้แต่งต้ังและถูกส่ังให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 

- บุคคล/หน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

-    ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
-    ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

        ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก 
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขตบริการ 9  หมู่บริการ 

        การจัดการขอร้องเรียน  หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง  
ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชดเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

        ผู้ร้องเรียน หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงเรียนบ้านปราสาทผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ 
การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

       ช่องทางการรับร้องเรียน  หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การติดต่อด้วย 
ตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book /Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 

       คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการร้องเรียนของหน่วยงาน 
       ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งประเภท ๒ ประเภท คือ  

- ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค า
ชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

- การร้องเรียนเกี่ยวความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 
        ค าร้องเรียน หมายถึง  ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ 
   ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถตอบสนอง หรือมี 
   รายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมนัยส าคัญท่ีเช่ือถือได้ 



        การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน 
ต่างมาเพื่อทราบหรือ พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี 

         การจัดการเรื่องร้องเรียน   หมายถึง  กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ปัญหาตามเรื่องรอ้งเรียนท่ี 
                    ได้รับการแก้ไข  หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน 
๒.๑ ผ่านทางโรงเรียน 
 ๑)  รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า WWW.prasatschool.ac.th 
 ๒) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
 ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
 ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
 ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
 ๖) โทรศัพท์ o๔๕-๖๖o๓๑๔ 
 ๗) ร้องเรียนทาง Face book ของโรงเรียนบ้านปราสาท 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           ยุติ                                ไม่ยุติ 

 

 

 

 

 

 

 

๒.รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านปราสาท 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๔.ร้องเรียนทาง Face book 

๖.ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงเรียนบ้านปราสาท ทราบ (๑๕ วัน) 

ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งร้องเรียน  
ร้องทุกข์เรื่องผู้ 

 

ส้ินสุดการด าเนินการรายงานผล 
ให้ส านักงานเขตทราบ 



บทที่ ๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๑. จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังโรงเรียนบ้านปราสาท ทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับและ ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพือ่

ประสานหาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านปราสาท ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันท างาน 
 
 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ โรงเรียนบ้านปราสาท ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท างาน 
 
 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐-๔๕๖๖-๐๓๔๑ ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท างาน 

 
 

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันท างาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกค าสั่ง 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกแบบร้องเรียน 



        
 

  
 

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ – ร้องเรียน 

โรงเรียนบ้านปราสาท  ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
 

 เขียนท่ี.............................................................  
วันท่ี................เดือน..............................พ.ศ. ...............   

 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท    

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อายุ..........................ปี   

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี...........ต าบล...................อ าเภอ...............................จังหวัด.......................... 
ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน  แก่ท่าน  เนื่องจาก........................................................................................   
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

เพ ื่อด าเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา  ดังนี้......................................................................   
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 

 
 

                 ขอแสดงความนับถือ   
 

         (ลงช่ือ)............................................ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน                                    
           (.....................................................)   

                                หมายเลขโทรศัพท์..............................................   
  


