
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
การปฏิบติังานเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

เทศบาลต าบลนาหนาด 
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 เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
 

ค าน า 
 

 ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด มบีทบาทหน้าที่หลกัในการก าหนด
ทศิทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ใหส้อดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกนัละปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรปัชัน่ โดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการ
บรหิารงานและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่นในการตรวจสอบเฝ้าระวงั  

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารดาเนินการเกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในเทศบาล
ต าบลนาหนาดเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัริาชการและประชาชน และอ านวย
ความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงาน จึงได้จดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงานเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ โดยได้
รวบรวมแนวทางการด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ ทัง้นี้เพื่อใหก้ารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ
บรรลุผลสมัฤทธิต์ามภารกจิ  
 
 
 
      ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ  
              เทศบาลต าบลนาหนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
 

เรื่อง            หน้า  
 

หลกัการและเหตุผล          ๑  

การจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด     ๑  

สถานทีต่ ัง้           ๑  

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ          ๑  

วตัถุประสงค ์          ๑  

ค าจ ากดัความ           ๑  

ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน         ๒  

แผนผงักระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ       ๓  

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน          ๔  

การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากช่องทางต่าง ๆ      ๔  

หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ   ๔  

การบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน          ๕  

การประสานหน่วยงานเพือ่แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้กลบัผูร้อ้งเรยีน    ๕  

การรายงานผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน      ๕  



ภาคผนวก  

 แบบฟอรม์ใบรบัแจง้เหตุเรื่องราวรอ้งเรยีนการทุจรติ 

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดัเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ของศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลนาหนาด 

๑. หลกัการและเหตุผล  
 ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ เทศบาลต าบลนาหนาด มบีทบาทหน้าที่หลกัในการก าหนด
ทศิทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ใหส้อดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพือ่ใช้
เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรปัชัน่ และรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติ จากช่องทางการรอ้งเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด โดยปฏบิตัิ
ตามคู่มอืการปฏบิตังิานเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รบัการ
ตดิต่อสอบถามเป็นหนงัสอืจากประชาชน หรอืส่วนราชการดว้ยกนัเกี่ยวกบังานทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง
ส่วนราชการนัน้ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนัน้ที่จะต้องตอบค าถามหรอืแจง้การด าเนินการให้ทราบ
ภายใน ๑๕ วนั หรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)  

 ซึง่อ านาจหน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้ การปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมชิอบของเจ้าหน้าที่สงักดัเทศบาลต าบลนาหนาด จงึเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบตักิารต่อต้านการ
ทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้
หลกัธรรมาภบิาล  

๒. การจดัตัง้ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลนาหนาด 
 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖   

๓. สถานท่ีตัง้  
 ๑๐๗ หมู่ 7 ส านกังานเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  

๔. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  



 เป็นศูนยก์ลางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในเทศบาลต าบลนาหนาด 

๕. วตัถปุระสงค ์ 
 ๑) เพื่อให้การด าเนินงานจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด มีขัน้ตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั  
 ๒) เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มกีารปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการจดัการข้อ
รอ้งเรยีนทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพ  
 ๓) เพื่อพิทกัษ์สทิธิของประชาชนและผู้ร้องเรยีน /แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  

๖. คาจากดัความ  
 เรื่องร้องเรียน  หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของ
เจ้าหน้าที่สงักดัเทศบาลต าบลนาหนาด เช่น การประพฤติมชิอบหรอืมพีฤติการณ์ส่อไปในทางทุจรติ 
หรอืพบความผดิปกตใินกระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง ของเทศบาลต าบลนาหนาด 
 

-๒- 
 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถงึ ผูพ้บเหน็การกระท าอนัมชิอบดา้นการทุจรติคอรปัชัน่ เช่น มี
สทิธเิสนอค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสต่อเทศบาลต าบลนาหนาด หรอืสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  
 เจ้าหน้าท่ี หมายถงึ เจา้หน้าทีข่องรฐั พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  
 หน่วยรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติเทศบาล
ต าบลนาหนาด 
 การด าเนินการ หมายถงึ การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสตัง้แต่ต้นจนถงึการไดร้บัการ
แกไ้ขหรอืไดข้อ้สรุป เพือ่แจง้ผูร้อ้งเรยีนกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนแจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ชดัเจน  

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด 
 ๒) ทางไปรษณีย ์ทีอ่ยู่ 107  หมู่ 7 ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จงัหวดั
นครพนม 48110  
 ๓) รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์ หมายเลข 042058028  หมายเลขโทรสาร 042058028  
 ๔) ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์เทศบาลต าบลนาหนาด  
 ๕) เวป็ไซต ์www.nanard.go.th  
 ๖) Facebook : เทศบาลต าบลนาหนาด  
 ๗) สายตรงนายกเทศมนตรตี าบลนาหนาด 098-234-4548 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๓- 

 
๘. แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 
 

แผนผงัขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ 
ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลนาหนาด 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
 
 
 
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ          
  จดหมายรอ้งเรยีน                   เทศบาลต าบลนาหนาด                      เรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติจากเวบ็ไซต ์
หนังสอืจงัหวดั/อ าเภอ            www.nanard.go.th 
  โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 

 



ทะเบยีนหนงัสอืรบั 
เทศบาลต าบลนาหนาด 
(ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง) 

 
 

 
ทะเบยีนหนงัสอืรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติของ 

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ 
และเสนอผูบ้ญัชาการสัง่การ 

(ระยะเวลา ๑ วนั) 

 
 
 
 
 
 
แจกจ่ายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง    เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีต่อ้งพจิารณาวนิิจฉยั 
   ไปด าเนินการตามค าสัง่ของ     - เสนอตามล าดบัขัน้ 
           ผูบ้งัคบับญัชา      - แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
     (ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง)     - ด าเนินการแกไ้ข 
       -รายงานผลผูบ้งัคบับญัชาทราบ  
       - แจง้ผูร้อ้งเป็นหนังสอืเพื่อทราบ  
                                                 (กรณีไม่แลว้เสรจ็ในครัง้เดยีวใหแ้จง้ครัง้แรก 
       ภายใน ๑๕ วนั) 

-๔- 
 

๙. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  
 ๑) ประกาศจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด  
 ๒) แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบประจาศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด 
 ๓) แจ้งค าสัง่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบตามค าสัง่ เพื่อความสะดวกในการประสานการ
ปฏบิตังิาน  

๑๐. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 ด าเนินการรบัและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรยีนการทุจรติที่เข้ามายงัเทศบาลต าบลนาหนาด 
จากช่องทางต่างๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รบัข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์

หมายเหตุ 
 



เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ทุกครัง้ทีม่กีารรอ้งเรยีน ภายใน ๑ วนัทาการ  
ทางไปรษณีย ์ ทุกครัง้ ภายใน ๑ วนัทาการ  

รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์ 
042058028 

ทุกวนัทาการ 
 

ภายใน ๑ วนัทาการ 
 

 

รอ้งเรยีนผ่านตูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ ทุกวนัทาการ ภายใน ๑ วนัทาการ  
รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ 
www.nanard.go.th 

ทุกวนัทาการ 
 

ภายใน ๑ วนัทาการ 
 

 

รอ้งเรยีนทาง FaceBook ทุกวนัทาการ ภายใน ๑ วนัทาการ  
สายตรงนายกเทศบาลต าบลนา
หนาด 098-234-4548 
 

ทุกวนัทาการ 
 

ภายใน ๑ วนัทาการ 
 

 

 
๑๑. หลกัเกณฑ์ในการรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑๑.๑ ใชถ้อ้ยค าหรอืขอ้ความสุภาพ ประกอบดว้ย  
  1) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  
  ๒) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส  
  3) ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ของเรื่องทีร่อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจนว่ามี
มูล ข้อเท็จจรงิหรอืชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติของเจ้าหน้าที่  ชดัแจ้งเพยีงพอที่สามารถ
ด าเนินการสบืสวน/สอบสวนได ้ 
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถา้ม)ี 
 
 
 
 
 

-๕- 
 
 ๑๑.๒ ขอ้รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ต้องเป็นเรื่องจรงิทีม่มีลูเหตุ มไิดห้วงัสรา้งกระแสหรอืสรา้งขา่วที่
เสยีหายต่อบุคคลอื่นหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ได้รบัความไม่ชอบธรรม อนัเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าทีต่่างๆ ของเจา้หน้าทีส่งักดัเทศบาลต าบลนาหนาด  



 ๑๑.๔ เรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรอืไม่สามารถหาข้อมูล
เพิม่เตมิไดใ้นการด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สบืสวน สอบสวน ใหยุ้ตเิรื่อง หรอืรบัทราบเป็นขอ้มูล
และเกบ็เป็นฐานขอ้มลู  
 ๑๑.๕ ใหเ้ป็นค ารอ้งเรยีนทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้  
  ๑) ค าร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบตัรสนเท่ห์ เว้นแต่บตัรสนเท่ห์ระบุพยานหลกัฐาน
แวดลอ้มชดัเจนและเพยีงพอทีจ่ะทาการสบืสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อ
วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ จงึจะรบัไวพ้จิารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) ค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมแลว้ หรอืเป็นเรื่องทีศ่าลไดม้คี า
พพิากษาหรอืค าสัง่ทีสุ่ดแลว้  
  ๓) เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบ
โดยตรงหรอืองคก์รอสิระทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ เวน้แต่คารอ้งจะระบุว่าหน่วยงานดงักล่าว
ไม่ด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ยงัไม่มผีลความคบืหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชา  
  ๔) ค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ทีเ่กดิจากการโตแ้ยง้ยงัสทิธริะหว่างบุคคลต่อบุคคลดว้ยกนั  
นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผู้บงัคบับญัชาว่าจะรบัไว้พจิารณา
หรอืไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  

๑๒. การบนัทึกข้อร้องเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอรม์บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน โดยรายละเอยีด คอื ชื่อ-สกุล ผูร้อ้งเรยีน ทีอ่ยู่ หมายเลข
ตดิต่อกลบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ พฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและสถานทีเ่กดิเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทางทีม่กีารรอ้งเรยีน เจา้หน้าทีต่้องบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงในสมุดรบัเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติเทศบาลต าบลนาหนาด 

๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลบัข้อร้องเรียน  
 ๑) หากเรื่องร้องเรยีนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองหรอืส านักให้หน่วยงานนัน้รายงานผลให้ผู้
ร้องเรยีนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัเรื่องร้องเรยีนและส าเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
จ านวน ๑ ชุด เพือ่จะไดร้วบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  
 ๒) หากเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ผู้บงัคบับญัชามอบหมายใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ าศูนยฯ์ ด าเนินการโดยตรง
ใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ าศูนยฯ์ รายงานผูร้อ้งเรยีนทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแต่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน  

๑๔. การรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้ร้องเรยีนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกเทศมนตรี
ต าบลนาหนาดทราบทุกไตรมาส  
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรยีน หลงัจากสิน้ปีงบประมาณเพื่อน ามาวเิคราะหก์ารจดัการขอ้
รอ้งเรยีนในภาพรวมของหน่วยงาน เพือ่ใชเ้ป็นน าทางในการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันาองคก์รต่อไป 



 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
       
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
       เทศบาลตำบลนาหนาด  
       อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 48110 

     วนัที.่..........เดอืน............................................พ.ศ
.................. 

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

เรยีน นายกเทศมนตรตี าบลนาหนาด 
   
  ขา้พเจา้........................................................อายุ.............ปี อยู่บา้นเลขที.่.................
หมู่ที.่......  
ต าบล...........................................อ าเภอ................................จงัหวดั........................
โทรศพัท.์.............................  
อาชพี.................................................................ต าแหน่ง
.....................................................................................  
เลขทีบ่ตัรประชาชน............................................................................ออกโดย
....................................................  
วนัออกบตัร......................................บตัรหมดอายุ...............................มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้
เบาะแส  
ต่อตา้นการทุจรติ เพือ่ใหเ้ทศบาลต าบลนาหนาด พจิารณาดาเนินการตรวจสอบหรอืช่วยเหลอืและแกไ้ข
ปัญหาในเรื่อง  
...........................................................................................................................................................
................... 
...........................................................................................................................................................
...................  
...........................................................................................................................................................
...................  



...........................................................................................................................................................

...................  

...........................................................................................................................................................

...................  

  ทัง้นี้ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าค าขอรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแส ตามขอ้ความขา้งต้นเป็นจรงิทุก
ประการ โดยขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส (ถา้ม)ี ไดแ้ก่  

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

 
  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาเนินการต่อไป  
   
      ขอแสดงความนับถอื  
 

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

 

 


