
  
 
 
 

ประกาศ องค์การบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง 
เรื่อง แนวทางกระบวนการจัดการข้อร้องเรยีนการทจุริต 

--------------------------------- 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้จึงก าหนดแนวทางการกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน 
1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 1.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน 

เนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในเรื่องดังนี ้
 (1) กระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 1.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลมิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งหรือสร้างความ

เสียหายแก่บุคคลและต้องมีหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน 
        1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 ชื่อ- นามสกุลและที่อยู่ผู้ร้องเรียน 
   1.2.2 ชื่อบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   1.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

  1.2.4 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
 1.2.5 ระบุวันเดือนปีผู้ร้องเรียน 
 1.2.6 ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล(ถ้ามี) 

 1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นหรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 1.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา 
   1.4.1 ข้อร้องเรียนมิได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
   1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2 
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 1.5 ช่องทางการร้องเรียน 
   1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 
   1.5.2 ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทททอง www.prtong.go.th  , Line  , face book , email. 
   1.5.3 ทางไปรษณีย์ เลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32000 

2. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
2.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้

2.2 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเห็นสมควรให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

2.3 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมทั้งน าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอความ
คิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

2.4 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับและต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและให้การคุ้มครองพยานที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสอบสวนและรายงานผลการ 
สอบสวนต่อนากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

3. การก ากับติดตามข้อร้องเรียน 
3.1 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใดให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน

ระยะเวลาสิบห้าวันเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  15 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   

 
 

(นายค ารณ   พูนชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 
 

http://www.prtong.go.th/


 

 

1. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ห้องส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
 ๒) ทางไปรษณีย์ (ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เลขที่ 146 หมู่ 2 ถนนฉันเพล-
เมืองที    ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 )  
 ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔4  582231 ต่อ 104  หมายเลขโทรสาร 044 
582075 
 ๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
          ๕) เว็บไซต ์www.prtong.go.th    เวบ็ไซต์  : www.prtong.go.th  หรือสแกน     

 
 
 
 
 
 
๖) Facebook : อบต. ปราสาททอง   : https://www.facebook.com/prttong   หรือ 

สแกน QR Code   
 
  
 
 
 
 
        7)E-mail : prtong.abt@gmail.com   หรือสแกน QR Code  
 
 
 
 
 

  8) Line     ID Line : prasattong.146  หรือ สแกน QR Code  
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แนวทางกระบวนการจดัเรือ่งรอ้งเรียนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหนา้ที่ 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสนิรนิทร์   จงัหวดัสรุินทร์ 

 

http://www.prtong.go.th/
http://www.prtong.go.th/
https://www.facebook.com/prttong
mailto:prtong.abt@gmail.com


2.ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต โทร.044-582231 ตอ่ 104 
 2.เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่างๆ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรวบรวม
ข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายกรณีด้วยความ
รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน (หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ต้องแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ ทุก 15 วัน เว้นแต่
กรณผีู้ร้องไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้) 
 3.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลภายนอก
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนจ านวนที่มากกว่ากรรมการที่แต่งตั้งมาจากบุคคลภายในหน่วยงาน
หรือมอบหมายผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนตามควรแก่กรณี 
 4.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงโดยให้ด าเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม เพ่ือพิสูจน์แสวงหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่หรือเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.1 กรณีพบว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

4.2 กรณไีม่พบว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่เป็นการกระท าผิดวินัย ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี โดยเคร่งครัด 

4.3 หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ และยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องให้ทราบเหตุด้วย 

  5.ให้คณะกรรมการสวบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯอาจ
ขยายเวลาระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆละไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
 6. กรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  6.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ไดระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ 
 
 

********************** 
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1.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถีใ่นการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดาเนนิการ 
รบัข้อรอ้งเรยีน / ร้องทกุข ์

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปญัหา 

หมายเหต ุ
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันทาการ  
ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทาการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๔4 582231 ต่อ 104  

ทุกวันทาการ 
 

ภายใน ๑ วันทาการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันทาการ ภายใน ๑ วันทาการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.prtong.go.th 

ทุกวันทาการ 
 

ภายใน ๑ วันทาการ 
 

 

ร้องเรียนทาง FaceBook ทุกวันทาการ ภายใน ๑ วันทาการ  
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง 
0804721939 

ทุกวันทาการ 
 

ภายใน ๑ วันทาการ 
 

 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
 2.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได ้ 
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
 2.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล  
 

 
 

แนวทางการปฏบิัตงิานในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุริตของเจา้หนา้ที ่
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 2.๕ ให้เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี 

3. การบันทึกข้อร้องเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณท์ี่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

4. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
 ๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองหรือส านักให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส าเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือ
จะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  
 ๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ด าเนินการโดยตรงให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

5. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง ทราบทุกไตรมาส  
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นน าทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

 
 



 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 

       
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
       องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
       อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ๔5140 

     วันที่...........เดือน............................................พ.ศ.................. 

เรื่อง .....................................................................................  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
   
  ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......  
ต าบล...........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.....................................................................................  
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
........................................................... ......................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
......................................................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ..................................................  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่  

๑)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จ านวน............................ชุด  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
   
      ขอแสดงความนับถือ  
 

     (.........................................................) 

 

 


