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ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนโดยยึ ด หลั ก
“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 และ
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ประชาชนขึ้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอ
เรื่องร้องเรียนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
-------------------------1. หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลัก “ประชาชน
เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 และเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2548 ได้กาหนดแนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของ
ประชาชน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนขึ้น
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องร้องเรียนและ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
แผนยุ ทธศาสตร์ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กาหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ า ยงานของภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) โดยมี ค่ า
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย
3. คาจากัดความ
“คาร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อขอความ
เป็นธรรม หรือขอความช่วยเหลือ ที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนตามระเบียบนี้ และ
หมายความรวมถึงคาร้องเรียนที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ยื่นคาร้องเรียนด้วยวิธีการตามคู่มือฉบับนี้ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทน และผู้จัดการแทนผู้ร้องเรียนด้วย
“ระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า โปรแกรมระบบฐานข้อมูล คาร้องเรียนที่ใช้
สาหรับ บันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดาเนิน การคาร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นข้อมูล ในการ
ตรวจสอบและติดตามคาร้องเรียนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
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“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
“เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการรับ
คาร้องเรียนออกใบรับคาร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน และบันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบสารสนเทศเรื่องร้องเรียน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง
“การประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า การประกอบกิจการของโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโรงงาน และเหมืองแร่หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแร่
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่รับผิดชอบของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
“เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ” หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคาร้องเรียน ติดตามคาร้องเรียน แสวงหาข้อเท็จจริง จัดทาความเห็นและรายงานผลการ
ดาเนินการตามคาร้องเรียน
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือที่ยื่น
ผ่ า นศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (ตู้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เว็ บ ไซต์ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม ศู น ย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ช่องทางการร้องเรียนสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ของคาร้ อ งเรี ย น ตลอดจนให้ บริ ก ารประชาชนให้ คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายการ
ร้องเรียน แก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคาแนะนา
(2) รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การต่ อค าร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
พิจารณาการติดตามผลการดาเนินการ การจัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลเรื่องร้องเรียนและจัดทาสถิติ
เรื่องร้องเรียนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
(3) จัดทาและเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม
กรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
5. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ผู้ร้องสามารถดาเนินการร้องเรียนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องเรียนเป็นหนังสือด้วยตนเอง
(2) ส่งคาร้องเรียนเป็นหนังสือทางไปรษณีย์
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๘๐ ถนนกุมารศึกษา ตาบลคูหาสวรรค์
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
(3) ร้องเรียนด้วยวาจา ทั้งที่มาด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ 086-4751003, 0 7461 2416 โทรสาร 0 7461 1772
(4) ร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ดังนี้
เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/suratthani
อีเมล์ :moi_phatthalung@industry.go.th
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(5) ตู้รับเรื่องร้องเรียน
(6) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
6. ผู้มีสิทธิร้องเรียนต้องร้องเรียนด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนก็ได้
(๑) ไม่สามารถเขียนหนังสือได้
(๒) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้
(๓) อยู่ในต่างประเทศ
(๔) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่เห็นสมควร
(๕) การมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ เว้นแต่ในกรณีไม่สามารถ
(๖) ลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน
(๗) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้และไม่สามารถ
(๘) มอบฉันทะให้ผู้ใดร้องเรียนแทนได้ ให้ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภริยา หรือผู้มีส่วนได้
เสียเป็นผู้จัดการร้องเรียนแทนได้
7. แบบคาร้องเรียน
คาร้ องเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามแบบคาร้องเรีย นท้า ยคู่มื อนี้ หรืออย่า งน้อยต้องมี รายการและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน
(๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนตามข้อ 6 และในกรณีที่เป็น
การมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ร้องเรียนไปด้วย คาร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้เจ้าหน้า ที่ผู้รับคาร้องเรียนให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องเรียนนั้นให้ถูกต้อง
ในกรณียื่นคาร้องเรียนแทน ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนเห็นว่า มีความจาเป็นเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายเพราะการร้องเรียนจะขอให้ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนแสดง
บัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารสาคัญประจาตัวอื่นและเหตุผลที่ต้องมีการร้องเรียนแทนก็ได้
8. กรณีผู้ร้องเรียนมายื่นคาร้องเรียนด้วยตนเอง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ดาเนิน การให้คาร้องเรียนเป็นไปตามแบบที่
กาหนดไว้ กรณีทเี่ จ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนเห็นว่าคาร้องเรียนตามวรรคหนึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
หรือไม่อาจเข้าใจได้ตามข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่รับคาร้องเรียนให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อดาเนิน การแก้ไขให้
ถูกต้อง
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนออกใบรับคาร้อง
ทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนทันที
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9. รายละเอียดใบรับคาร้องเรียน ให้มีดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับคาร้องเรียน
(๓) เรื่องที่ร้องเรียน
(4) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(5) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนโดยระบุชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง และชื่อส่วนราชการ
ที่รับเรื่องกากับไว้ให้ชัดเจน
๑0. กรณีมีผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์
เนื่องจากมีเหตุผลแห่งความจาเป็นไม่สามารถทาคาร้องเรียนเป็นหนังสือได้ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้
รับคาร้องเรียนสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคาร้องเรียน และบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งลงในใบรับ
คา
ร้องเรียนให้ครบถ้วนเพียงพอตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 (๑) และ (๒)
๑1. กรณีมีผู้ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กรณีมีผู้ ร้ องทุกข์ทางเว็บไซต์ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุ ง หรือทางจดหมาย
อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อระบบทางอิเล็ กทรอนิกส์ อื่นๆ ของส านัก งานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุ ง ให้ เจ้าหน้า ที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคาร้องเรียนว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ 7 หรือไม่ หากเห็นว่ารายละเอียดของ
คาร้องเรียนไม่ครบถ้วนหรือมี ความไม่ชัดเจนเพียงพอที่สามารถจะเข้า ใจได้ ให้ประสานไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
๑2. การรับคาร้อง
ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รั บ คาร้ อ งเรี ยนบัน ทึ ก รายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ การรับ ค าร้ องเรีย นลงในระบบ
สารสนเทศรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่ชักช้า
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียนได้รับคาร้องเรียนตามข้อ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการ
รับคาร้องเรียนและพิจารณาคาร้องเรียนต่อไป
บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคา คาชี้แจงเป็นหนังสือ เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่มี
ลักษณะเป็ น ข้อมูล เฉพาะของบุ คคล ส่ ว นราชการ องค์การหรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐ หรือเป็นข้อมูล ที่ต้อง
คุ้มครองเป็นความลับ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นอย่าง
ระมัดระวัง โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๑3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนต่อไป
ผู้ร้องเรียนอาจถอนคาร้องเรียนในเวลาใดก่อนที่จะได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยก็ได้ เมื่อมีการถอน
คาร้องเรียนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้มีอานาจวินิจฉัยพิจารณา เพื่อสั่งจาหน่ายคาร้องเรียนนั้นและ
ให้ลงสาระบบบัญชี รวมทั้งแจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากการประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูล
และจัดทาสถิติเรื่องราวร้องเรียนต่อไป
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14. การรับคาร้องเรียน
(1) ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ คาร้ องเรีย นออกใบรับ คาร้องเรีย นให้ แก่ผู้ ร้องเรียนไว้ เป็นหลั กฐาน
ใบรับคาร้องเรียนจะต้องมีข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับคาร้องเรียน และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
ผู้รับคาร้องเรียน
(2) ในกรณีที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้รับคาร้องเรียน
ที่เสนอมาจากส่วนราชการอื่นให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุ ง ตอบแจ้งการรับ
ค าร้ อ งเรี ย น ไปยั ง ส่ ว นราชการนั้ น ตามสถานที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏในค าร้ อ งเรี ย นหรื อ กระท าในรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นที่กาหนดภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องเรียน
15. การพิจารณาคาร้องเรียน
15.1 ค าร้ อ งเรี ย นที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดต่ อ ไปนี้ ให้ ยุ ติ เ รื่ อ ง แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ
คาร้องเรียนต้องจัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการศูนย์เพื่อทราบ
(๑) คาร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน และลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(๒) เนื้อหาหรือสาระของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับคาร้องเรียนไม่เพียงพอที่จะ
เข้าใจได้ตามสมควร
(๓) เรื่องที่เคยทาบันทึกและเสนอความเห็นแล้ว
(๔) เรื่องที่เป็นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน
(๕) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลมีคาพิพากษา หรือมีคาสั่งเด็ดขาด
แล้วกรณีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หากคาร้องเรียนเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์
ส่วนรวม หรือมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสาคัญที่ควรแก่ การพิจารณาผู้อานวยการศูนย์
อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นได้
15.2 ถ้าผู้ร้องเรียนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนให้มาให้
ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว ไม่ดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งนั้นภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าทีส่ ่วนราชการ
กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจวินิจฉัย
พิจารณาเพื่อสั่งจาหน่ายคาร้องเรียนออกจากสาระบบการพิจารณาเสียก็ได้
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16. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจเรื่องร้องเรียนโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม

หน้า 6

แบบค้าร้องเรียน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เลขรับที่............................................
วันที่..................................................
เวลา..................................................

ช่องทางการร้องเรียน  ด้วยตนเอง  ทางโทรศัพท์  อื่น ๆ (ระบุ) ...................................
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ....................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่...................หมู่ที่...................ซอย........................ถนน....................................................
ตาบล..................................................อาเภอ...................................................จังหวัด.............................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail ……………………………………………………….…………………….
ผู้ร้องเรียน  เปิดเผยข้อมูล  ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลสถานที่ถูกร้องเรียน
ต้องการร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร/โรงงาน/เหมืองแร่)....................................................................................
ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง เลขที่......................หมู่ที่...................ซอย.................................ถนน.................... ...................................
ตาบล..................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ........................
เลขทะเบียนโรงงาน/ประทานบัตรเหมืองแร่เลขที่....................................................................... ............................
ลักษณะความเดือดร้อน  เสียงดัง  กลิ่นเหม็น  ฝุ่นละออง/เขม่าควัน  น้าเสีย
 เหมืองแร่  กากอันตรายและสิ่งปฏิกูล  ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต  อื่น ๆ

รายละเอียดการร้องเรียน....................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงนาม.......................................................ผู้ร้องเรียน
(....................................................)
ใบรับค้าร้องเรียนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่รับ.....................................................................วันที่........................................................เ วลา..................น.
ชื่อ – นามสกุล (ผู้ร้องเรียน)...............................................................โทรศัพท์.....................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องเรียน..................................................................ตาแหน่ง.....................................................
สังกัด.................................................................................................................................................. ...................
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีหลังจากได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
หากไม่ได้แจ้งผลการไก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน ภายใน 15 วันท้าการ

ติดต่อสอบถาม

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 7461 2416 ต่อ 22 โทรสาร 0 7461 1772

แผนที่ตั้งโรงงานและบริเวณบ้านผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)

ลงนาม.......................................................ผู้ร้องเรียน
(....................................................)

