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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและ            
ประพฤติมิชอบจนได้ข้อยุติมีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  แสดงความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้พบเห็นการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีช่องทางที่จะร้องเรียนการ
ให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าที่       
อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง  ซึ่งจำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ วิธีการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแบ่งเป็นแต่ละ
ขั้นตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  ตั้ งแต่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  การปฏิบัติงาน          
ของเจ้าหน้าที่ และการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และประชาชนผู้รับบริการ หากมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  ผู้จัดทำมีความยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 
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คูม่ือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 
41 (2) “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
โดยรวดเร็ว” 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (CG) พ.ศ.2546      
หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 38 “เมื่อส่วน 
ราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 
ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 
15 วัน หรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 37” และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับ 
คำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใด
จากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ
ให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้
ทราบผ่าน ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้  ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น” 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรยีนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ       
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2561 – 2564  และกำหนดให้หัวหน้า
ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA รวมถึงนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล กำหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
และมีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ o31 เรื่องข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ได้ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน ข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้พบเห็นการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ดำเนินการแจ้งเบาะแส
และร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของพนักงาน  ซึ่งถือเป็น
ระบบที่สำคัญในการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้พบ
เห็นการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง  ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติและพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสขององค์การ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้องค์การมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การบริหารงานที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 
  2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถ
นำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้องตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่มาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ 
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถ
เขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพ่ือพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกระบวนการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
  1. กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้ดำเนินการติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด
ของอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงเขตการเดินรถที่ 1 - 8  
  2. Call Center 1348  
  3. ติดต่อด้วยตนเองที่  สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 131           
ถนนวัฒนธรรม แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 
  
4. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
  บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม
ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนองค์การกระทำการทุจริตหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือฝ่าฝืนจริยธรรมขององค์การสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยองค์การส่งเสริม
ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมลูหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของ
ผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับองค์การด้วย 
 
5. บุคคลทีเ่กี่ยวข้องและหน้าที่ 
  5.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียน (Report Receiver) ได้แก่ ประธานกรรมการองค์การ หรือผู้อำนวยการ
องค์การ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (สำนักผู้อำนวยการ) โดยประธาน
กรรมการองค์การ หรือผู้อำนวยการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบดังกล่าว มีหน้าที่ต้องส่งเรื่องที่ได้รับเป็น
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย 
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  5.2 ผู้ประสานงาน (Case Coordinator) ได้แก่ สำนักผู้อำนวยการ โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
การกำกับดูแลที่ดี ซึ่งมีหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความชัดแจ้งเพียงพอของ
พยานหลักฐานในเบื้องต้น และส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถึงการจัดเก็บ
ข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่องร้องเรียน และกำหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย 
  5.3 ผู้ถูกร้องเรียน (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำ
การแทนองค์การ ที่ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ว่ากระทำการทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบงัคบั หรือฝ่าฝืนจริยธรรมขององค์การ 
   ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบเรื่องรองเรียนพบวา มีบุคคลอ่ืนเป็นผู้ร่วมกระทำการสนับสนุน การ
กระทำ การจ้างวาน หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนด้วยใหถือวาบุคคลอ่ืนนั้นเป็นผู้ถูกรองเรียนด้วย 
  5.4 ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน (Investigation Participant) ได้แก่  
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการขอความร่วมมือจากผู้ประสานงานเรื่องรองเรียน 
หรือผู้ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขององค์การ ในการใหขอมูลที่เก่ียวของ หรืออาจเกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน 
  5.5 ผู้ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขององค์การ 
   5.5.1 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (การกระทำใด ๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยหลักกฎหมาย หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือการ
กระทำใดไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากตำแหน่งหน้าที่หรือเป็น
นายหน้าประกัน พฤติกรรมคล้ายคลึงที่อาจเรี ยกเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงการกระทำยักยอกทรัพย์              
การคอร์รัปชัน การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน)  ดำเนินการโดยสำนักผู้อำนวยการ เป็นผู้ตรวจสอบและ/
หรือแสวงหาข้อมูลเพิม่เติมอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
   5.5.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบขององค์การดำเนินการโดย ฝ่ายบริหาร สำนักการเจ้าหน้าที่ และ/หรือสำนักงานกฎหมาย เป็น   
ผู้ตรวจสอบและ/หรือแสวงหาข้อมูลเพิม่เติมอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
   5.5.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ตามข้อบังคับองค์การ      
ว่าด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ ดำเนินการโดยคณะกรรมการเพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับ 
   5.5.4 กรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 5.5.1 หรือข้อ 5.5.2 เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวพันกับ
หลายหน่วยงาน ให้ ผอก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว 
   5.5.5 ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการขององค์การ หรือ พนักงานสำนักผู้อำนวยการ
เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การ จะเป็น        
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทำหน้าที่ตามความเหมาะสม 
   5.5 .6  ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้ถูกร้องเรียน (ยกเว้นพนักงานสำนัก ผู้อำนวยการ) 
ผู้อำนวยการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   5.5.7 ในกรณีที่ ผอก. หรือกรรมการขององค์การ เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการองค์การ 
จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม 
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6. หลกัเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
 6.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 
 6.2 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความท่ีสุภาพ และต้องมี 
  - วัน เดือน ปี 
  - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)  
  - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

  องค์การ 
  - รายละเอียดการร้องเรียน  
  - ข้อเทจ็จริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 
  - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 6.3 ข้อร้องเรียนตอ้งเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น 
หรือหน่วยงาน 
 6.4 การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง 
ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย 
 6.5 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.2 นั้น ให้ยุติเรื่อง  และ
เก็บเป็นฐานข้อมูล 
 6.6 ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
       - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 6.2 จึงจะรบัไว้ 
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
       - ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ถึงท่ีสุดแล้ว 
      - ข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
      - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.) , สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
      - เรื่องที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เรื่องวินัย การ
ลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื่องที่สำนักผู้อำนวยการได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่าง
เป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพ่ิมเติม 
      นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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7. การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล  
ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่า เป็นความลับ
ทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้ง
ใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
     - กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 
     - เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
     - กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้อง
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
     - พนักงานองค์การ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ  
ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อองค์การ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
จากองค์การ ดังนี้ 
     7.1 ในกรณีที่ผู้บริหารถูกพนักงานกล่าวหา ร้องเรียน  ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจดำเนินการเกี่ยวกับ
การออกคำสั่งแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดำเนินการใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงาน  
ผู้กล่าวหานั้น  จะกระทำมิได้   
     7.2 ให้ความคุ้มครองพนักงานองค์การ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  ดังนี้ 
  7.2.1 ถือว่าการให้ข้อมูลหรือการเป็นพยาน  หรือการส่งเอกสารหลักฐานเป็นการปฏิบัติ 

         หน้าที่  
  7.2.2 ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั่นแกล้งในทางใดๆ ต่อพนักงานและลูกจ้างผู้ให้ข้อมูล   

           หรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน 

  7.2.3 ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ้มครองพนักงานผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในฐานะ 

         พยาน  โดยมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่จากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

และขอความร่วมมือประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุด  เพ่ือเป็นทนายแก้ต่างใน 

กรณีท่ีผู้ให้ข้อมูลถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรืออาญา 

  7.2.4 ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานผู้ให้ 

         ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานที่เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อหน่วยงานได้ 

  7.2.5 คณะกรรมการสอบสวน  หรือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจเพื่อกันบุคคลผู้มีส่วน 

         ร่วมกระทำผิดไว้เป็นพยาน  หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่อง 

** ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง 

                    /8. ระยะ...  
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8. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 8.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 
 8.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ  
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (แล้วแต่กรณี) 

8.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (สำนักผู้อำนวยการ โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลที่ดี) ลงทะเบียน
รับเรื่องร้องเรียน และออกหนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

8.4 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกับการทุจริต /การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย /การกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรม) ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว และผล   
สั่งลงโทษของผู้มีอำนาจให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  

8.5 คณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง    
(เรื่องที่ซับซ้อน/ผู้ถูกร้องเรียนได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการ
องค์การ คนใดคนหนึ่ง) ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่
คณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับทราบคำสั่ง
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8.6 กรณีมีความจำเป็นที่ ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 8.4  ให้                
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนนำเสนอ ผอก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ 

8.7 กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 8.5 
ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนนำเสนอ คณะกรรมการองค์การ หรือคณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 30      
วันทำการ 

9. การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 
 1. มีการลงทะเบียนรับ – ส่ง เรื่องร้องเรียน 

2. การสรุปผลการดำเนินงาน 

 

 
 
 
 

 

 

 

                    /10. ขั้นตอน...  
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน 

 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

1. ติดต่อด้ วยตน เองที่  สำนักนักผู้ อำนวยการ ชั้น  6    
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  131  ถนนวัฒนธรรม  แขวง/เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพ  10320 

2. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึง ประธานกรรมการ 
องค์การ หรือผู้อำนวยการ หรือประธานคณะทำงานประจำศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั น หรือ ผอ.สำนัก
ผู้อำนวยการ ชั้น 6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  131  ถนน
วัฒนธรรม  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพ  10320 

3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 2, 3, 4 อาคารอเนกประสงค์  
และอาคารสำนักงานแพทย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  131  
ถนนวัฒนธรรม แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพ  10320 

4. โทรศัพท ์Call Center 1348 

5. ตัวแทนประชาสัมพันธ์เขตการเดินรถที่ 1 - 8 

การรับเรื่อง/แจ้งการรับเรื่อง 

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการองค์การ หรือ
ผู้อำนวยการ หรือประธานคณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน       
(สำนักผู้อำนวยการ)  

2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ประสานงาน          
เรื่องร้องเรียน  

3. ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (สำนักผู้อำนวยการ โดยกลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์การกำกบัดูแลที่ดี) ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 

4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลที่ดีออกหนังสือแจ้ง
การรบัเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน  

 

 

มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย
ครอบคลุมรวมทั้งหมด 5 ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกหนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
และดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนต่อไป 

                    / บุคคล...  
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รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ (ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน) 

1. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   (การ
กระทำใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือการกระทำใดไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากผลประโยชน์ซ้อนทับ จาก
ตำแหน่งหน้าที่ พฤติกรรมคล้ายคลึงที่อาจเรียกเป็นอย่างอ่ืน ซึ่ง
รวมถึงการกระทำยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกงหรือการ
ตกแต่งงบการเงิน )  ดำเนินการโดยสำนักผู้อำนวยการ เป็น          
ผู้ตรวจสอบและ/หรือแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้ใน
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

2. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ ที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ 
ดำเนินการโดย ฝ่ายบริหาร สำนักการเจ้าหน้าที่  และ/หรือฝ่าย
กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบและ/หรือแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมอันเป็นที่
น่าเชื่อถือได้ในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

3. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน  ตาม
ข้อบังคับองค์การ ดำเนินการโดยคณะกรรมการเพ่ือสืบสวน
ข้อเท็จจริง   

4. กรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 เป็นเรื่องที่
ซับซ้อนเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ให้ ผอก. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบ  เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

5. ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการองค์การ  ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรียน (สำนักผู้อำนวยการ) เป็นผู้ถูกร้องเรียน 
คณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทำหน้าที่
ตามความเหมาะสม 

 

 

มีความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล เอกสาร หรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องสำหรับใช้เก็บข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

 

                    /6. ในกรณี...  
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รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน 

6. ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้ถูกร้องเรียน (ยกเว้นพนักงาน
สำนักผู้อำนวยการ)  ผู้อำนวยการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

7. ในกรณีที่ ผอก. หรือกรรมการองค์การ เป็นผู้ถูกร้องเรียน 
คณะกรรมการองค์การ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ประสานงาน  เรื่อง
ร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก  
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (แล้วแต่กรณี) 

3. ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (สำนักผู้อำนวยการ โดย 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลที่ดี) ลงทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน และออกหนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

4. ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกับการทุจริต/การกระทำ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/การกระทำที่ฝ่าฝืน
จริยธรรม) ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว 
และผลลงโทษของผู้มีอำนาจให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ วันที่ ได้ รับ เรื่องร้องเ รียนจาก           
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน 

5. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (เรื่องที่ซับซ้อน/ผู้ถูก
ร้องเรียนได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการ 
หรือคณะกรรมการองค์การ คนใดคนหนึ่ง) ต้องพิจารณาและ
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วันทำการ นับแต่ วันที่
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับทราบคำสั่งอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 

กำหนดระยะเวลารายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนไว้
ชัดเจน ดังนี้ 

1. ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (เก่ียวกับการทุจริต/
การกระทำท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย/ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/การกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรม) ภายใน 
30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก 
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (เรื่องที่
ซับซ้อน/ผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการ
องค์การ คนใดคนหนึ่ง) ภายใน 60 วันทำการ นับ
แต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับ
ทราบคำสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
3. กรณีมีความจำเป็นขยายระยะเวลาการ
ตรวจสอบได้ 

- ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ (กรณี 1) 
- ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ (กรณี 2) 

                    /6. ในกรณี...  
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รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน 

6. กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 4 ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
นำเสนอ ผอก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา การตรวจสอบ
ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ 

7. กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5 ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
นำเสนอ คณะกรรมการองค์การ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 30 
วันทำการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                                                  วนัที่......................เดือน.............................พ.ศ......................  

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน..................................................................................อาย.ุ.................ปี 

ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผูแ้จ้ง................................................................................อาชีพ................................  

อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี.............หมู่บา้น...................................ถนน.............................................. 

ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด................................... 

รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................................E-Mail………………………….…………….  

ผูถู้กร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)..............................................................................................................  

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรือ่ง).................................................................................................................  

รายละเอียด (พรอ้มระบุพยานหลกัฐาน)....................................................................................................  

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

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

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

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

ผู้ที่สามารถให้ขอ้มูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ-สกุล)..................................................................................................  

หนว่ยงาน..........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................  

สถานทีต่ิดต่อกลับ.....................................................................................................................................  

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

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

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

***   1 ข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail สถานทีต่ิดต่อกลับจะถูกจดัเก็บเปน็
ความลบั เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปดิเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย  

        2 ผูร้้องเรียน  ผู้ถกูร้องเรียน และผู้เกี่ยวขอ้งจะไดร้ับความคุม้ครองที่เหมาะสมจากองค์การ 
เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิัติงาน 
เลิกจ้าง หรือการอื่นใดทีม่ีลกัษณะเปน็การปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้  

     3 การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็น
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

         4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเรื่อง   
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

 



แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน Call Center 1348 

 

       องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                เขตการเดินรถที่ ......                                สนญ.                                   

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน  ชมเชย แนะนำบริการ 

ที่(หน่วยงาน) บผ.1348/........../2563 

แจ้งโดย      โทรศัพท์
................................................................................................................................................................... 

เรียน   ผอ.ขดร. .........  

เหตุเกิดวันที่         เดือน                     ปี                     เวลาประมาณ    

สถานที่เกิดเหตุ       

ประเภทรถ      

สาย                        เลขข้างรถ                       เลขทะเบียน  

พขร. 

พกส. 

ประเภทเรื่องร้องเรียน   

 

ผู้ร้องแจ้งว่า     

  (รับเรื่องวันที่     เดือน              ปี       ) 

ผู้แจ้ง                                                    โทรศัพท์    

บ้านแลขท่ี                         หมู่ที่                        ตรอก/ซอย                     ถนน 

ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                   จังหวัด                       รหัสไปรษณีย์ 

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ 

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

                   ผู้รับเรื่อง                  หัวหน้างาน                              หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

ฉบับที่ 3  วันที่มีผลบังคับใช้  12 มิถุนายน 2563 

FM-สผอ.-005 


