
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร ก ำหนดทิศทำง          

วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง กับ

ยุทธศำสตรช์ำติวำ่ด้วยกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้

เป็น เครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปช่ัน   โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล

ในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝำ้ระวัง  

    ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่อำจ

เกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ

รำชกำรและประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต โดยได้ รวบรวมแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

ทั้งนีเ้พื่อให้กำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจรติบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ  

 

                                            

                                                                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  

เรื่อง            หน้า  

หลักกำรและเหตุผล           ๑ 

กำรจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ   ๑  

สถำนที่ตั้ง            ๑  

หนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ           ๑  

วัตถุประสงค์            2  

ค ำจ ำกัดควำม             2  

ช่องทำงกำรรับเรื่องรอ้งเรียน          ๒  

แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริต       ๓  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน           ๔  

กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ       ๔  

หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    4  

กำรบันทึกข้อรอ้งเรียน           ๕  

กำรประสำนหนว่ยงำนเพื่อแก้ไขข้อรอ้งเรียนและกำรแจง้กลับผูร้้องเรียน     ๕  

กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน       6 

 

ภาคผนวก  

         แบบฟอร์มใบรับแจง้เหตุเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. หลักการและเหตุผล 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร ก ำหนดทิศทำง    

วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง กับ

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ

ใช้เป็น เครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปช่ัน และรับแจ้งเบำะแสและเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต จำก ช่องทำงกำรร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ โดยปฏิบัติ 

ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำร บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๘๓ ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วน

รำชกำรใดได้รับกำรตดิต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรอืส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่

อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือ

แจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๑๕ วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดบนพื้นฐำนของหลัก    

ธรรมำภิบำล (Good Governance)  

    ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจรติ กำรปฏิบัติหรอืกำรละเว้น 

กำรปฏิบัติหน้ำที่โดย มิชอบของเจ้ำหน้ำที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จึงเป็นเรื่องที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  

                     ด ำเนนิกำรตำม มำตรำ ๕๙ แหง่พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. สถานที่ตั้ง  

                     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  129 หมู่ที่ 4 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอ  

สะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่  

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

                    เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแมส่ำบ  
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๕. วัตถุประสงค ์ 

                   ๑) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่

สำบ มีขัน้ตอน/กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

                   ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร

จัดกำรขอ้ร้องเรียนที ่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสทิธิภำพ  

                   ๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance)  

๖. ค าจ ากัดความ  

                    เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดรอ้นเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ 

ของเจ้ำหน้ำที่สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์สอ่

ไปในทำงทุจริต หรือพบ ควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แมส่ำบ 

                   ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริต

คอรัปช่ัน เช่น มีสิทธิเสนอค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ หรือส่วน

รำชกำรที่เกี่ยวข้อง  

                   เจ้าหน้าที่ หมำยถึง เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง  

                   หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ  

                   การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึง

กำรได้รับกำรแก้ไขหรอื ได้ขอ้สรุป เพื่อแจง้ผู้รอ้งเรียนกรณีที่ผู้รอ้งเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

                 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

                 ๒) ทำงไปรษณีย์ (ที่อยู่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัด

เชยีงใหม่ 50250)  

                 ๓) ร้องเรียนทำงโทรศัพท์/โทรสำร หมำยเลข 052-000395,052-000209 

       ๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

       ๕) เว็ปไซต์ www.maesab.go.th  

       ๖) Facebook องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

       ๗) สำยตรงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 08-7187-9191 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังข้ันตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

จดหมำยร้องเรยีน 

หนังสือจังหวัด/อ ำเภอ 

โทรศัพท์ เป็นต้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แมส่ำบ 

เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

จำกเว็บไซต์ 

www.maesab.go.th 

ทะเบียนหนังสือรับ 

อบต.แม่สำบ 

(ระยะเวลำ 3 ช่ัวโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  

และเสนอผูบ้ังคับบัญชำสั่งกำร 

(ระยะเวลำ 1 วัน) 

แจกจ่ำยให้หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง  

ไปด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ 

ผูบ้ังคับบัญชำ  

(ระยะเวลำ ๓ ช่ัวโมง) 

เร่ืองร้องเรียนกำรทุจรติท่ีต้องพิจำรณำวินิจฉัย 

  - เสนอตำมล ำดับขั้น  

  - แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  - ด ำเนนิกำรแกไ้ข   

  - รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำทรำบ  

  - แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสอืเพื่อทรำบ 

 (กรณไีมแ่ลว้เสร็จในคร้ังเดียวให้แจง้ครัง้แรก

ภายใน ๑๕ วนั 

 



-4- 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    ๑) ประกำศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  

    ๒) แตง่ตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

    ๓) แจง้ค ำสั่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่ง เพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนกำร 

        ปฏิบัติงำน 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรยีนจากช่องทางต่าง ๆ  ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบ 

      ข้อร้องเรียนกำรทุจริตที่เข้ำมำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ จำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีข้อ 

      ปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

 

ช่องทำง 

 

ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ

ช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อ

ประสำนหำทำงแก้ไข ปัญหำ 

 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มกีำรรอ้งเรียน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ทำงไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้้องเรียนทำงโทรศัพท์ 

052-000395 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนตู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซด์ 

www.maesab.go.th 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง Face Book ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

สำยตรงผ่ำนนำยก อบต.แมส่ำบ 

08-7187-9191 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      ๑๑.๑ ใช้ถ้อยค ำหรอืข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย  

              1) ชื่อ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/ผู้แจง้เบำะแส  

              ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือรอ้งเรียน/แจ้งเบำะแส  

              3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมี

มูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถ

ด ำเนินกำร สืบสวน/สอบสวนได้  

                ๔) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 

http://www.maesab.go.th/
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       ๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำง

ข่ำวที่เสียหำย ต่อบุคคลอื่นหรอืหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง  

       ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ

หนำ้ที่ตำ่ง ๆ ของเจำ้หนำ้ที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

       ๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูล

เพิ่มเติมได้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็น

ข้อมูลและเก็บเป็นฐำนขอ้มูล 

       ๑๑.๕ ให้เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังตอ่ไปนี้  

                ๑) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหลักฐำน

แวดล้อม ชัดเจนและเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑ จงึจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  

                ๒) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแลว้ หรอืเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำ 

พิพำกษำหรอืค ำสั่งที่สุดแล้ว  

                 ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ

โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำน

ดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรหรือ ด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของ

ผูบ้ังคับบัญชำ  

      ๔) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งยังสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล

ด้วยกัน นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับ

ไว้ พิจำรณำหรอืไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี  

๑๒. การบันทกึข้อร้องเรยีน  

       ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อรอ้งเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูร้้องเรียน ที่อยู่ 

หมำยเลขติดตอ่ กลับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต พฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องและสถำนที่เกิดเหตุ  

       ๒) ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

            ๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรยีนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 

                ๑) หำกเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกองหรือส ำนักให้หน่วยงำนนั้นรำยงำนผล

ให้ผู้รอ้งเรียนทรำบ โดยตรงภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
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                  ๒) หำกเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร

โดยตรง ให้เจ้ำหนำ้ที่ดังกล่ำว รำยงำนผูร้้องเรียนทรำบภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

           ๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

                 ๑) รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจ ำไตรมำส รำยงำนให้นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบทรำบทุกไตรมำส  

                 ๒) รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลังจำกสิน้ปีงบประมำณเพื่อน ำมำวิเครำะห์กำร

จัดกำรข้อร้องเรียน ในภำพรวมของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ

องค์กรตอ่ไป 
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ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

                                                                               129 หมู ่4 ต.แม่สำบ อ.สะเมิง  

                                                                 จ.เชียงใหม ่50250 

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

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

   ข้ำพเจ้ำ.................................................................................     อำยุ................. ปี 

บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่........ต ำบล...............................อ ำเภอ.........................จังหวัด...................... 

โทรศัพท์............................. อำชีพ..........................................  ต ำแหน่ง......................................... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่.................................................ออกโดย.............................. 

วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอำยุ....................................  มีควำมประสงคข์อร้อง

เรียน/แจ้งเบำะแส ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำสบ พิจำรณำด ำเนินกำร

ตรวจสอบหรือช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำในเรื่อง ............................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ทั้งนี ้ขำ้พเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจง้เบำะแส ตำมข้อควำมข้ำงต้นเป็นจรงิ

ทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรอ้งเรียน/แจ้งเบำะแส (ถ้ำมี) ได้แก่ 

       ๑)......................................................................................... จ ำนวน................. ชุด 

       ๒)......................................................................................... จ ำนวน................. ชุด 

       ๓)......................................................................................... จ ำนวน................. ชุด  

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

   ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

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


