คูมือการรองทุกข / รองเรียน
เทศบาลตําบลเจดียแ มครัว
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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัด
จ าง)ของเทศบาลตํ าบลเจดี ย แม ค รั ว จั ด ทาขึ้น เพื่ อ เป น กรอบหรือ แนวทางในการปฏิ บั ติ งานดานรับ เรื่อ ง
รองเรียน/ รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและ
เรื่องรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุก
และความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการ
ใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับ
การอานวยความสะดวกและไดตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสมาเสมอ ทั้งนี้
การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการจาเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ธันวาคม 2563
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ได
กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอน
การปฎิบัติงานเกินความจาเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสมาเสมอ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่อง
รองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เพื่อเปน
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงคของการจัดทาคูมือ
1. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการรับเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดาเนินงานจัดการขอรองเรียนของ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทราบกระบวนการ
5. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฎิบัติตามขอกาหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียนที่กาหนดไวอยางสมาเสมอและมีประสิทธิภาพ
3. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2557 เรื่องการจัดตั้งศูนยดารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกองคกรจัดตั้งศูนยดารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดารงธรรมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อยูภายใตการกากับดูแลของศูนยดารงธรรมอาเภอสันทราย และศูนยดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม จัดตั้งเพื่อ
เปนศูนยในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคาปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและ
ขอเสนอแนะของประชาชน
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4. ขอบเขต
1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
1.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
1.2 ดาเนินการบันทึกขอมูลของผูรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานของผูขอรับบริการจากศูนยบริการ
1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต , ขอ
รองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
1.4 ดาเนินการใหคาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
1.5 เจาหนาที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
1. กรณีขอรองเรียนทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคาปรึกษาเรียบรอยแลว เรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่
ผูขอรับบริการตองการทราบ และดาเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักงานปลัด หรือหนวยง าน
ผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอรองเรียน/ รองทุกข /แจงเบาะแส เจาหนาที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดาเนินการรับ
เรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาเนินการตอไป ภายใน
1-2 วัน
- กรณีขออนุมัติ / อนุญาต , ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูรับบริการรอการ
ติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่
เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โทรศัพท/
โทรสาร 053-848106 เว็บไซต www.main.office.JD@gmail.com
2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
2.2 ดาเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับ
บริการจากเจาหนาที่รับผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอานวยการกองคลังเพื่อ
เสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลาดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ ที่ปรึกษากฎหมาย
จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคาปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับ
บริการถือวายุต
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการ
ทราบ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาที่หนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน
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- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องการจัดซื้อจัดจางใหผูขอรับการบริการ
รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่
เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับศูนยรับรองเรียนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โทรศัพท/โทรสาร
053-848106 เว็บไซต www.main.office.JD@gmail.com
5. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ ที่ทาการเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 999 หมูที่ 1 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม
6. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคาปรึกษารับเรื่องปญหาความ
ตองการและขอเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน
คําจํากัดความ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป ผูรับบริการ ประกอบดวย
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล
หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงองคกรอิสระ องคกรมหาชน หนวยงานในกากับของรัฐและ
หนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจาก
การดาเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน / หมูบานเขตเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น /คาชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป /ผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ /
การใหขอคิดเห็น /การชมเชย /การรองขอขอมูล
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตนเอง รองเรียนทางโทรศัพท /เว็บไซต
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน ขอรองเรียน หมายถึงแบงเปน 2 ประเภท คือ เชน ขอรองเรียน
ทั่วไป
,การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงในของการจัดซื้อจัดจางเปนตน
คารองเรียน หมายถึง คาหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข หรือระบบการรับคารองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี
นัยสาคัญที่เชื่อถือได
การดาเนินการรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตาง ๆ
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแกปญหาตามอานาจหนาที่
การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแกปญหาตามเรื่องรองเรียนที่ไดรับ
ใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดาเนินงาน

ชองทางการรองเรียน
1. สานักงานปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
2. ผานหนา เว็บไซต www.main.office.JD@gmail.com
3. รองเรียนผานตู/กลองรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
4. ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห /เอกสาร)
5. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/ บัตรสนเทห /เอกสาร)
6. โทรศัพท / โทรสาร 053-848106

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
1. จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
2. จัดทาคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. แจงผูรับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัวทราบ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง
ระยะเวลาดาเนินการรับขอ
รองเรียนเพื่อประสานทางแกไข
หมายเหตุ
รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนย
ดารงธรรมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน 1-2 วันทาการ รองเรียนผานเว็บไซต เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทาการ รองเรียนทางโทรศัพท/โทรสาร
0-53-848106
ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทาการ การบันทึกขอรองเรียน
1. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
2. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
- ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน
ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทาบันทึกขอความเสนอไป
ยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอรองเรียน ทีไมอยูในอานาจความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ใหดาเนินการประสานงาน แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองชัดเจนใน
การแกไขปญหาตอไป
- ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทาหนังสือรองเรียนความ

โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทาบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงาน
ที่
รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป
ติดตามการแกไขขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 5 วันทาการ เพื่อเจาหนาที่ศูนย จะไดแจงผู
รองเรียนทราบตอไป
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียน ของหนวยงานใหนายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัวทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจาสัปดาห รายงานใหนายก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวทราบทุกสัปดาห
- รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียนในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
มาตรฐานงาน
การดาเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง /
จดหมาย/ เว็บไซต / โทรศัพท ใหศูนยฯ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดาเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทาการ
จัดทาโดย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 999 หมูที่ 1 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เบอรโทรศัพท 053-848-106
เบอรโทรสาร 053-848-106
เว็บไซต www.main.office.JD@gmail.com

ภาคผนวก ก.

แบบคารองเรียน 1
แบบคาร้ องทุกข์ / ร้ องเรี ยน (ด้ วยตนเอง)
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
วันที่...............เดือน.........................................พ..ศ. .................................
เรื่อง...............................................................
เรียน นายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ขาพเจา.................................................................................อายุ....................ป อยูบานเลขที่..................
หมูที่ ............ตาบล..........................................อาเภอ...........................จังหวัด.................โทรศัพท
..........................
อาชีพ..............................................................................ตาแหนง...................................
..........................................
ถือบัตร........................................................................................เลขที่
.....................................................................
ออกโดย..............................................................วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ...
........................ป
ความประสงคขอรองทุกข / รองเรียน เพื่อใหเทศบาลตําบลเจดียแมครัวดาเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาเรื่อง..................................................................................................................
............................................
.............................................................................................................................
..................................................
..............................................................................................................................................................................
.
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคารองทุกข / รองเรียนตามขางตนเปนความจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพงและทางอาญาหากจะพึงมี โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข / รองเรียน (ถามี)
ไดแก
1)....................................................................................................จานวน.................ชุด
2)....................................................................................................จานวน.................ชุด
3)....................................................................................................จานวน.................ชุด
4)....................................................................................................จานวน.................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................
(..............................................................)
ผูรองทุกข / รองเรียน

แบบคารองเรียน 2
แบบคาร้ องทุกข์ / ร้ องเรี ยน (ทางโทรศัพท์ )
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
วันที่...............เดือน.........................................พ..ศ. .................................
เรื่อง...............................................................
เรียน นายกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ขาพเจา.................................................................................อายุ....................ป อยูบาน เลขที่..................
หมูที่ ............ตาบล..........................................อาเภอ...........................จังหวัด.................โทรศัพท
..........................
อาชีพ..............................................................................ตาแหนง...................................
..........................................
ถือบัตร........................................................................................เลขที่.............................................................
........
ออกโดย..............................................................วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ
...........................ป
ความประสงคขอรองทุกข / รองเรียน เพื่อใหเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ดาเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาเรื่อง..................................................................................................................
............................................
.............................................................................................................................
..................................................
................................................................................................................................................................
...............
..............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................
..................................................
................................................................................................................................................
...............................
..............................................................................................................................................................................
.
โดยขอ
อาง…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................
..................................................

.........................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคารองทุกข /รองเรียนตามขางตนเปนจริง และเจาหนาที่ ไดแจงใหขาพเจา
ทราบแลววาหากเปนคารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได
(ลงชื่อ)..............................................เจาหนาที่ผูรับเรื่อง
(..............................................................)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ......................

