ประกาศ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการดําเนินการและชองทางในการรองเรียนดานตางๆ
1. การเสนอคํารองเรียน
1.1 ผูใดไดรั บ ความเดื อดร อนหรื อเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสีย หายจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํา
รองเรียนตอสวนราชการที่เกี่ยวของได
1.2 ผูร องเรีย นจะตองร องเรียนดวยตนเอง เวน แตผู รองเรี ยนเจ็บปวยหรื อไมส ามารถร องเรียน
ดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอื่น ผูรองเรียนจะมอบฉันทะใหผูอื่นรองเรียนแทนก็ได ในกรณีที่ผูรองเรียนตกอยู
ในสภาวะที่ ไมสามารถร องเรียนดว ยตนเองไดและไมส ามารถมอบฉัน ทะใหผูใดร องเรียนแทนได
ใหผู
บุพการี ผูสืบสันดาน สามี ภริยาหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูจัดการรองเรียนแทนได
1.3 คํารองเรียนตองทําเปนหนังสือและมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
(๒) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่รองเรียน และคําขอใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข
(๓) ใชถอยคําสุภาพ
(๔) ลงลายมื อชื่ อผูรองเรียนหรือผูรับ มอบฉัน ทะหรือผูจั ดการแทน และในกรณีที่เป นการ
มอบฉัน ทะใหร องเรีย นแทนจะต องแนบใบมอบฉัน ทะใหรองเรี ยนไปดวย คําร องเรีย นใดมี
รายการไม หรือไมชัดเจน หรือไม อาจเขาใจไดให เจาหนาที่สวนราชการใหคําแนะนําแกผู
รองเรี ยนเพื่ อดําเนิน การแกไขเพิ่มเติมคํารองเรียนนั้น ใหถูกตอง หากผูร องเรีย นประสงค
จะใชวิธี การชั่ว คราวเพื่อบรรเทาทุ กข จะต องระบุในคํารองเรียนใหชัดเจนวาผูร องเรีย น
ประสงค ใหมีการดําเนิ น การอย างใดพรอมดวยเหตุผลสนับสนุ นที่ แสดงใหเห็นถึงความ
จําเป นและรี บดว นในการบรรเทาความเดือดรอนที่จ ะเกิดขึ้ นแกผูร องเรี ยนโดยชัด แจ ง ใน
กรณียื่น คําร องเรียนแทน ถาเจาหนาที่สว นราชการผูรั บคํารองเรียนเห็นว ามีความจําเปน
เพื่ อคุ มครองประโยชน ของบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายเพราะการร องเรี ยนจะขอใหผูรับ
มอบฉัน ทะหรื อผูจั ด การแทนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารสําคั ญประจําตัว
อื่น และเหตุผลที่ต องมีการรองเรีย นแทนก็ ได
1.4 ในกรณีที่ผูรองเรียนมีเหตุจําเปนไมสามารถทําคํารองเรียนเปนหนังสือได อาจแจงตอเจาหนาที่สวน
ราชการดวยวาจาหรื อทางโทรศั พท ก็ได ในการนี้ ใหเ จาหน าที่สวนราชการผูรับคําร องเรีย นบัน ทึ กถึ งเหตุ
แหงความจําเปนที่ผูร องเรีย นจําต องแจงดวยวาจาไวดว ย
หลังจากนั้ นใหบันทึกการรองเรียนโดยใหมี
รายการหรื อเอกสารแนบแสดงขอมูล รายละเอีย ดของผูร องเรีย น และวันเดื อนปที่รั บคํารองเรียน พร อม
กับ ใหดําเนิน การลงลายมื อชื่ อผูร องเรี ยน ลายมื อชื่ อผูรั บคํารองเรียน การรับ คํารองเรียนทางโทรศัพทใหผู
รองเรี ยนลงลายมื อชื่ อในโอกาสแรกที่จ ะทํา ได
1.5 การเสนอคํารองเรียน ใหกระทําไดดังตอไปนี้
(๑) ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สวนราชการ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
(๒) สงทางไปรษณียไปยังสวนราชการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
เรียน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล

หมูที่ 7 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
(๓) กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมลล สงมายังที่อยู
if-satuninland@hotmail.com
(4) ทางโทรศัพทและโทรสารหมายเลข 074 775 455
1.6
ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคําร องเรี ยนออกใบรับ คําร องเรียนใหแกผูร องเรีย นไวเป น
หลักฐานใบรั บคําร องเรีย นจะต องมีขอความแสดงถึงวัน เดือนปที่รับ คําร องเรียน
และลงลายมื อชื่ อ
เจาหนาที่สวนราชการผูรับ คําร องเรีย น
1.7 ในกรณีที่สว นราชการไดรับ คํารองเรียน ใหสว นราชการนั้น ตอบแจงการรับคํารองเรียน ไปยัง
ผูรองเรียนโดยทางไปรษณีย ตามสถานที่อยู ที่ป รากฏในคําร องเรีย นหรือกระทําในรูป ของข อมูล
อิเล็ กทรอนิ กสภ ายในสิบหาวันทําการนับ ตั้งแตวันที่ไดรั บคํารองเรียน
2. การพิจารณาคํารองเรียน
2.1 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา ตามกฎหมายไมอาจปลดเปลื้องทุกขของผูรองเรียนตามที่รองขอได
แตสมควรแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองเรียนโดยวิธีการอื่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํา
กระทรวงอาจกําหนดแนวทางการแกไขตามความเหมาะสมภายใตอํานาจหนาที่ของสวนราชการได
2.2 ผูรองเรี ยนจะถอนคํารองเรี ยนทั้งหมดหรื อบางสว นเมื่ อใดก็ ได การถอนคําร องเรีย นต องทํา
เปนหนังสื อและลงลายมื อชื่ อผูร องเรี ยน แตถาผูร องเรี ยนถอนคําร องเรีย นดวยวาจาต อหนาเจาหนาที่สวน
ราชการ ใหเจาหนาที่สวนราชการบันทึกไว และใหผูร องเรี ยนลงลายมื อชื่อไวเปนหลักฐาน เมื่ อมีการถอน
คําร องเรี ยน ใหจําหน ายคําร องเรี ยนออกจากสารระบบการพิ จารณา สําหรับ คํารองเรี ยนที่เ กี่ยวกับ การ
คุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคํารองเรียน ที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนแกสวนรวม สวนราชการ
จะดําเนินการตอไป ตามอํานาจหนาที่ก็ได
2.3 ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับคํารองเรียนเห็นวาคํารองเรียนที่รับไวอยูในอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการอื่น ใหสงคํารองเรียนนั้นไปยังสวนราชการอื่นที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตอไป
3. การดําเนิน การพิจ ารณาคําร องเรี ยน
3.1 คํารองเรียนที่เสนอต อสวนราชการตามขอ 1.1 แลว ใหเจ าหน าที่สวนราชการผูรั บผิดชอบ
คําร องเรี ยนลงทะเบีย นคําร องเรีย นในสารระบบการพิจ ารณา แลวตรวจคําร องเรี ยนในเบื้องตนถ าเห็นวา
เปน คําร องเรี ยนที่ส มบูร ณ ครบถว นใหรีบดําเนิน การตามอํานาจหนาที่
หากไมส ามารถดําเนิน การไดให
เสนอคําร องเรีย นดั งกลาวต อหัวหนาสว นราชการเพื่ อดําเนิ นการตอไป ถาเห็นว าคําร องเรีย นนั้น ไมส มบูร ณ
ครบถวน ไมวาดวยเหตุ ใด ๆ ใหเจาหนาที่สวนราชการแนะนําใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถาเห็นวา ข อที่ ไม ส มบูร ณ ครบถว นนั้น เปน กรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเป นคําร องเรีย นที่
ไมอยูในอํานาจหน าที่ของส วนราชการ หรือผูร องเรียน
ไมแก ไขคําร องเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบัน ทึกไวแลวเสนอคําร องเรี ยนดังกลาวต อหัวหนาสว น
ราชการเพื่ อดํา เนิน การต อไป
และแจงใหผูร องเรีย นทราบถึงขั้น ตอนหรื อระยะเวลาการพิ จารณาเรื่ อง
รองเรี ยนเท าที่ จะสามารถกระทําได
3.2 ในกรณีที่ผูร องเรียนได ขอใหพิจารณาใชวิธี การชั่ว คราว เพื่ อบรรเทาทุกข เมื่อสวนราชการที่
รับคําร องเรีย นเห็ นวา
มีเหตุส มควรที่จะใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกขก็ใหดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่
โดยคํานึ งถึ งสิ ทธิของผูร องเรียน ประโยชนสวนรวมของราชการ และความเสี ยหายที่ผู
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