
 

 

 

 

คูมือ การจัดการขอรองเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

กรมสรรพสามิต 

                         กระทรวงการคลัง



 

คํานํา 
 

กรมสรรพสามิตเปนกรมจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึงมีภารกิจหลักสําคัญ                

สองประการ  ภารกิจหลักท่ี 1  คือบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนรายไดของรัฐ  ซ่ึงเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากสินคา

และบริการซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ีจะตองรับภาระภาษีสูงกวาปกติ เชน บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสีย                    

ตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี (Sin Tax)   มีลักษณะฟุมเฟอย และสินคาและบริการท่ีไดรับผลประโยชน                 

เปนพิเศษจากกิจการของรัฐ เปนตน  สวนภารกิจหลักท่ี 2 คือการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย

สรรพสามิต   

   จากภารกิจหลักดังกลาวขางตน  กรมสรรพสามิตจึงมีความจําเปนท่ีตองมีระบบการจัดการ  

ขอรองเรียน ท่ี มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหมายถึงการมีระบบท่ีชัด เจนในการรับ เรื่องผ านชองทางตางๆ                              

ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด  รวบรวมและจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น และคําชมเชย                  

โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ตลอดจนเรงรัดติดตามจนไดขอยุติและรายงานผลการ

พิจารณาหรือผลการดําเนินการใหผูรองเรียนหรือผูสอบถามขอมูลทราบภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด  

  สํานักงานเลขานุการกรม  เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรื่องรองเรียน  จึงไดจัดทําคู มือการจัดการเรื่องเรียนของกรมสรรพสามิตเพ่ือใชเปนแนวทาง                   

ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย ของกรมสรรพสามิต                    

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอรองเรียนท้ังในสวนกลางและในสวนภูมิภาคไดมี                

แนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน  สงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

และเกิดทัศนคติท่ีดีตอกรมสรรพสามิต   

  คูมือการจัดการขอรองเรียนฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการจัดการ                     

ขอรองเรียน  อาทิ  หนาท่ีของ “ศูนยบริการประชาชน” เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยบริการประชาชน

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย  ระบบการจัดการขอรองเรียน  

แบบฟอรมประเภทตางๆ  ระยะเวลาในการดําเนินการ  การติดตามและประเมินผล  รวมท้ังการรวบรวมขอมูล

และเผยแพรขอมูล   ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการจัดการขอรองเรียนฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานดานการจัดการขอรองเรียนของเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ  และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวย 

  

 
     สํานักงานเลขานุการกรม  กรมสรรพสามิต   

                                                   ผูจัดทํา



 

 

สารบัญ 
 

 เร่ือง                 หนา 
 

 บทนํา    ๑ 
 วัตถุประสงค/ขอบเขต    2 
 คําจํากัดความ    ๓    
 ประเภทของเรื่องรองเรียน    ๕    
 ระดับความรุนแรงของเรื่องรองเรียน     ๗  
 ชองทางการรองเรียน/ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการขอรองเรียน    ๘ 
 การดําเนินการจนไดขอยุติ     ๙ 
 กระบวนการจัดการขอรองเรียน   ๑๐ 
 การติดตามงาน/ตัวชี้วัดความสําเร็จ/การรวบรวมขอมูลและเผยแพร  ๑4  
 ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย ๑5 
 การดําเนินการของสายดวน 1713                                                      ๑8 
 แบบฟอรมในการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย    19  
  - แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียนผานศูนยบริการประชาชน (walk in)             20 
    (EXCISE – 01) 
  - แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียนผานทางโทรศัพทสายตรง และหมายเลขอ่ืนๆ          21 
      (EXCISE – 02) 
  - แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียนผานตูรับขอคิดเห็นและรองเรียน                    ๒2 
    (EXCISE – 03) 
  - แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียนผานสายดวน 1713                 ๒3 
    (EXCISE – 04) 
  - แบบฟอรมขอถอนเรื่องรองเรียน  ๒4 
    (EXCISE – 05) 
  - แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการ (สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ)  25 

   (EXCISE – 06) 

  - แบบฟอรมแจงผลการดําเนินการทางโทรศัพท  26 

   (EXCISE – 07) 
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การจัดการขอรองเรียนจําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย               

พ.ศ. ๒๕6๐ 1 มาตรา 41 (2) บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับ

แจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว   

1และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖                 

1หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   

1- มาตรา ๓๘  เม่ือ 1สวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวน

ราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น                     

ท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว    

- 1มาตรา ๓๙  กําหนด 1ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ    

1- มาตรา ๔๑1 1ไดกําหนดให 1สวนราชการที่ไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร  

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น    

ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ               

ของสวนราชการดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของ

ผูรองเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น   

นอกจากนี้ หลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ การให

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ไดกําหนดใหสวนราชการมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวมและ

จัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น และคําชมเชย โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือกําหนดวิธีการ

และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยาง

เหมาะสมและทันทวงที   

  
 
 
 
 

๑. บทนํา 
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 ๑. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการขอรองเรียน  ไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑท่ีกําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไข 

ปญหา  โดยมีกระบวนการและวิธีการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. เพ่ือใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 4. เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนผูรับบริการ  ไดทราบถึงกระบวนการจัดการ 

ขอรองเรียน หลักเกณฑตางๆ ในการรองเรียน  อันจะนําไปสูความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานของ            

กรมสรรพสามิต   

 

 

 
  

  คูมือฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนของกรมสรรพสามิต  ตั้งแตข้ันตอนการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการในกระบวนการจัดการขอรองเรียน  การรับเรื่องและการตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา  การจัดลําดับความเรงดวนของเรื่องรองเรียน  การจําแนกประเภทของเรื่อง การบันทึก                        
ขอรองเรียนในแบบฟอรมประเภทตางๆ  การสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ  การประสานงาน               
ในข้ันตอนตางๆ จนไดขอยุติ  การตอบสนองผูรองเรียน การติดตามและประเมินผล  การรวบรวมขอมูล                
สรุป วิเคราะห และการจัดทําฐานขอมูล  รวมท้ังการพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียน                      
เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 

 

 

 

 

 

๒.วัตถุประสงค 
 

๓. ขอบเขต 
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๑. บทนํา 
 

  

 “เจาหนาท่ี”  หมายถึง  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือบุคลากรของกรมสรรพสามิต  

ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวของกับระบบการจัดการขอรองเรียน 

 “ผูรองเรียน”  หมายถึง  เจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และประชาชนท่ี

แจงเรื ่องรองเรียนผานชองทางตางๆ ของกรมสรรพสามิต รวมทั้งชองทางของหนวยงานอื่นๆ ซึ่งมี

เนื้อหาสาระของเรื่องอยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 

 “ผูสอบถามขอมูล”  หมายถึง  เจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตหร ือหน วยงาน อื ่นของร ัฐ                     

และประชาชนที่ต ิดตอสอบถามหรือขอขอมูลผานชองทางตางๆ ทั ้งช องทางของกรมสรรพสามิต                 

รวมทั้งชองทางของหนวยงานอื่นๆ  โดยเนื้อหาสาระของขอมูลที่ตองการจะตองอยูในความรับผิดชอบ               

ของกรมสรรพสามิต   

 “ผูเสนอแนะ”  หมายถึง  เจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตหรือหนวยงานอื่นของรัฐ และประชาชน

ที ่ต ิดตอผ านช องทางตางๆ ทั ้งช องทางของกรมสรรพสามิต รวมทั ้งช องทางของหนวยงานอื ่นๆ                   

โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต 

   “ศูนยบริการประชาชน”  หมายถึง  ศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน  สอบถามขอมูล  

ขอเสนอแนะ  และคําชมเชย  รวมท้ังเปนศูนยกลางในการใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ                              

ของกรมสรรพสามิตตามท่ีไดรับการรองขอจากประชาชนผูรับบริการ  โดยมีสํานักงานเลขานุการกรม                        

เปนผูรับผิดชอบ 

 “หนวยงานท่ีเก่ียวของ”  หมายถึง  หนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต ท้ังในสวนกลาง                    

ภาค พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน  สอบถามขอมูล  ขอเสนอแนะ  และ

คําชมเชย  ซ่ึงมีอํานาจโดยตรงตอการดําเนินการแกไข ปรับปรุง  ใหขอมูล  ตามท่ีไดรับเรื่อง  

 “เรื่องรองเรียน” หมายถึง  เรื่องท่ีไดรับการรองเรียนซ่ึงเก่ียวของกับกรมสรรพสามิต  ประกอบดวย

รองเรียนการใหบริการ  การแจงเบาะแสการกระทําความผิด  รองเรียนทางวินัย  ขอความเปนธรรม/

ขอความชวยเหล ือ   รองเร ียนความโปรงใสในการจัด ซื ้อจ ัดจาง  สอบถามขอมูล/ขอคําแนะนํา                     

และคําชมเชย   

  “ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ” หมายถึง เรื่องท่ีประชาชนไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ                   

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต   

 

๔. คําจํากัดความ 
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 “คําชมเชย”  หมายถึง เรื่องท่ีประชาชนไดมีการชมเชยเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหบริการของเจาหนาท่ี  

ตลอดจนการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต 

 “บัตรสนเทห”  หมายถึง เรื่องรองเรียนที่ไมมีการลงชื่อผูรองเรียน  และมีรายละเอียดในสวน

ตางๆ ไมครบถวน  สงผลใหไมสามารถดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงได 

 “การจัดการขอรองเรียน”  หมายถึง กระบวนการดําเนินการในการแกไขปญหาหรือบรรเทา

ความเดือดรอนตามเรื่องรองเรียนท่ีไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆ จนแลวเสร็จ 

 “การตอบสนอง”  หมายถึง  การรายงานความคืบหนา  การรายงานผลการพิจารณาหรือผลการ

ดําเนินงานของกรมสรรพสามิตใหผูรองเรียน  ผูสอบถามขอมูลไดรับทราบ  โดยผลการดําเนินการอาจจะสําเร็จ

เรียบรอยไดตามท่ีรองขอหรือไมก็ได   
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 กรมสรรพสามิตแบงเรื่องรองเรียนออกเปน 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 
๑. รองเรียนทางวินัย 
๒. รองเรียนการบริการ 
๓. แจงเบาะแส 
๔. ขอความเปนธรรม/ขอความชวยเหลือ 
๕. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
๖. สอบถามขอมูล/ขอคําแนะนํา 
๗. รองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง 
๘. คําชมเชย 
๙. อ่ืนๆ 

 

ประเภท นิยาม ตัวอยาง 

๑. รองเรียนทางวินัย เรื่องรองเรียนท่ีผูรองเรียนหรือ 

ผูเสียหาย  รองเรียนเจาหนาท่ี 

หรือหนวยงานเก่ียวกับการกระทําใดๆ 

ท่ีมีผลกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอผูรองเรียน  และเปนการกระทํา 

ท่ีขัดตอวินัยขาราชการหรือ 

เจาหนาท่ีของรัฐ 

 

- รองเรียนเจาหนาท่ีขูกรรโชก 

  ทรัพยจากรานคา 

- รองเรียนเจาหนาท่ีกรม 

  สรรพสามิตมีสัมพันธชูสาวกับ 

  ภรรยาผูอ่ืน 

๒. รองเรียนการบริการ เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ 
ใหบริการในดานตางๆ อาทิ  
สิ่งอํานวยความสะดวก  ทักษะ 
บุคลากร คุณภาพการใหบริการ 
ของเจาหนาท่ีกรมสรรพสามิต 
 

- รองเรียนสํานักงานสรรพสามิต 
  พ้ืนท่ีปดทําการกอนเวลา 
  ราชการ 
- รองเรียนเจาหนาท่ีพูดจา              

ไมสุภาพ 

๓. แจงเบาะแส การแจงเบาะแสการกระทําผิด 
กฎหมาย ระเบียบตางๆ ของ 
กรมสรรพสามิต 
 

- แจงเบาะแสการตมเหลาเถ่ือน 
- แจงเบาะแสจําหนายสุราโดย 
  ไมมีใบอนุญาต 

๕. ประเภทของเร่ืองรองเรียน 
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ประเภท นิยาม ตัวอยาง 

๔. ขอความเปนธรรม/ขอความ
ชวยเหลือ 

เรื่องรองเรียนเพ่ือขอใหกรม 

สรรพสามิตใหความชวยเหลือ  

ใหความเปนธรรม หรือบรรเทา 

ความเดือดรอนในกรณีตางๆ  

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ 

กรมสรรพสามิต 

 

- ขอความชวยเหลือกรณีไมไดรับ 

  เงินบํานาญ 

- ขอความเปนธรรมกรณีคืนภาษี 

  รถยนตคันแรก 

๕. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ การแสดงออกทางความคิดเห็น 
หรือการใหขอเสนอแนะท่ัวไป 
เก่ียวกับการดําเนินการในดานตางๆ 
ของกรมสรรพสามิต 
 

- ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับ 

  อัตราภาษี 

- ขอเสนอเก่ียวกับโครงการ

รถยนตคันแรก 

๖. สอบถามขอมูล/ขอคําแนะนํา 

 

เปนการสอบถามขอมูลรวมท้ัง                  
ขอคําแนะนําในการดําเนินการตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ
กรมสรรพสามิต 
 

- สอบถามขอมูลเก่ียวกับการนํา

สุราเขามาในราชอาณาจักร 

7. รองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง การรองเรียนท่ีเก่ียวของกับความ 
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางของ 
กรมสรรพสามิต 
 

- ขอใหตรวจสอบการจัดซ้ือ 

  จัดจางตามโครงการ.... 

8. คําชมเชย การยกยองชมเชยในดานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับกรมสรรพสามิต 
 

- ขอชมเชยการใหบริการของ 

  เจาหนาท่ี 

๙. อ่ืนๆ เรื่องรองเรียนตางๆ นอกเหนือ 

จากท่ีกลาวมาและอยูในความ 

รับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 

- ขอใหเก็บธงสีมวงซ่ึงประดับ 

  รอบบริเวณกรมสรรพสามิต  

  เนื่องจากลวงเลยวันคลายวัน 

  พระราชสมภพมานาน  และธง 

  เกิดการเปอนฝุน  เปนภาพท่ี 

  ไมเหมาะสม 
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กรมสรรพสามิตไดมีการแบงระดับความรุนแรงของเรื่องรองเรียนออกเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 

1. ระดับรุนแรงเล็กนอย (Low)  เปนเรื่องรองเรียนท่ีเปนปกติท่ัวไป  สามารถแกไขได  ไมมีความ 
สลับซับซอน  ไมกระทบตอภาพลักษณของกรมสรรพสามิต  เปนเพียงปญหาเล็กนอยซ่ึงกรมสามารถแกไข 

ใหแลวเสร็จไดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง  ระยะเวลาในการดําเนินการภายใน ๑๕ วัน 

ตัวอยาง 

- แจงเบาะแสตางๆ 

- ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

- คําชมเชย 

 2. ระดับรุนแรงปานกลาง (Medium) เปนเรื่องรองเรียนท่ีสรางความไมพึงพอใจใหแกผูรับบริการ           

มีผลกระทบตอกรมสรรพสามิต  หากปลอยท้ิงไวจะทําใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน  ระยะเวลาในการ

ดําเนินการภายใน 7 วัน 

ตัวอยาง 

-  รองเรียนการใหบริการ 

-  แจงเบาะแสการกระทําผิด (กรณีเปนการกระทําผิดท่ีเปนขบวนการใหญ) 

-  ขอความเปนธรรม/ขอความชวยเหลือ (กรณีเรื่องเรงดวนท่ีผูรองฯ ไดรับความเดือดรอนมาก) 

 3. ระดับรุนแรงมาก (high) เปนเรื่องรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอภาพลักษณของกรมสรรพสามิตเปน

อยางมาก  ไมสามารถแกไขไดโดยการพิจารณาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตองอาศัยอํานาจอธิบดี/รองอธิบดี/

ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาในการประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไขโดยดวน  ระยะเวลาในการดําเนินการ

ภายใน 24 ชั่วโมง 

 ตัวอยาง 

-  เรื่องรองเรียนจากการบกพรองในการทํางานของเจาหนาท่ี  ทําใหเกิดเปนประเด็นผานสื่อ

เปนท่ีวิพากษวิจารณของสังคมในวงกวาง  เชน กรณีซานติกาผับ หรือกรณียายขายขาวหมาก เปนตน 

-  การเรียกรองคาชดเชยความเสียหายจํานวนมากจากการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

-  การรองเรียนความไมโปรงใสของกรมสรรพสามิต  ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

6. ระดับความรุนแรงของเร่ืองรองเรียน 
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 กรมสรรพสามิตไดกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนไวท้ังหมด 9 ชองทาง ดังนี้ 

1. สายดวน 1713 
2. โทรศัพทสายตรงหมายเลข 0 2668 6618 
3. E-mail : excise_hotline@excise.go.th 
4. เว็บไซตกรมสรรพสามิต www.excise.go.th 
5. ตูรับความคิดเห็นและรองเรียน 
6. ตู ปณ.10 
7. ศูนยบริการประชาชน 
8. หนังสือราชการ/หนังสือท่ัวไป 
๙. โทรศัพทเคลื่อนท่ีของสรรพสามิตพ้ืนท่ี 

 
 

 

 

• อธิบดีหรือรองอธิบดี : สั่งการ  มอบนโยบาย และพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการ
ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน 

• ผูอํานวยการสํานัก  กอง : พิจารณาและควบคุม และติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน  
และพิจารณาผลการดําเนินการเสนอกรมสรรพสามิต 

• เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (สํานักงานเลขานุการกรม) : ประสานงาน ติดตามและเรงรัดผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   ดําเนินการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
จากสรุปรายงานผลการดําเนินการท่ีไดรับ  และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ  
พรอมท้ังประเมินผลความพึงพอใจ 

• เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ) : ประสานงานและใหความรวมมือ              
ในการตรวจสอบและแกไขปญหาตามท่ีไดรับรองเรียน  รายงานผลการดําเนินการเสนอ              
กรมสรรพสามิต 

 ท้ังนี้   กรมสรรพสามิตไดมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนศูนยกลางในการรับเรื่อง

รองเรียน  การสอบถามขอมูล  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  คําชมเชย  โดยไดมอบหมายใหเลขานุการกรม

รับผิดชอบกํากับดูแลศูนยรับเรื่องรองเรียน  และเจาหนาท่ีฝายประสานราชการเปนเจาหนาท่ีประจําศูนย                

รับเรื่องรองเรียน  โดยมีหนาท่ีในการดําเนินการตามข้ันตอนและรวบรวมขอมูลเสนอรองอธิบดีท่ีมีหนาท่ีกํากับ

ดูแลพิจารณาสั่งการตอไป 

8. ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

7. ชองทางการรองเรียน 

mailto:excise_hotline@excise.go.th
http://www.excise.go.th/


9 
 

 

 

  เรื่องรองเรียนท่ีนับเปนเรื่องท่ียุติแลว  จะตองมีลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้  

1. เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองฯ ท้ังหมด  และแจงใหผูรองฯ ไดทราบ 
2. เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองฯ บางสวน (โดยหนวยงานเจาของเรื่อง 

ไดดําเนินการตามขอบเขตอํานาจเต็มท่ีแลว)  หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองฯ ตามความ

เหมาะสมแลว  และไดแจงใหผูรองฯ ทราบ 

3. เรื่องท่ีดําเนินการแลว  แตไมไดตามความประสงคของผูรองฯ เชน พนวิสัยท่ีจะดําเนินการได 
และเกินจากขอบเขตอํานาจหนาท่ีแลว  โดยไดชี้แจงกับผูรองฯ จนเปนท่ีเขาใจแลว 

4. เรื่องที่กรมสรรพสามิตสงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และกรมสรรพสามิตไดแจงใหผูรองฯ ทราบแลววาไดมีการสงเรื่องตอใหหนวยงานใดดําเนินการตอไป   

5. เรื่องรองเรียนท่ีระงับการพิจารณา  เชน บัตรสนเทห  เรื่องท่ีอยูในกระบวนการทางศาล   
เรื่องรองเรียนกลาวโทษแตไมมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน  เปนตน  โดยไดแจงใหผู รองฯ ทราบตามควร                   
แกกรณีแลว 

6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. การดําเนินการจนไดขอยุติ 
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(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมรับเรื่องรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทาง

ตางๆ  หากเรื่องรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือ  ใหจัดใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรม                

EXCISE 01 – EXCISE 05  ตามประเภทของชองทางท่ีรับเรื่อง  ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ วัน 

นับตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน 

(๒)  ตรวจสอบความสมบูรณของขอรองเรียน  สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูพิจารณาขอมูลที่ไดรับ 

จากชองทางตางๆ วามีเนื้อหาและรายละเอียดครบถวนสมบูรณหรือไม  ซ่ึงรายละเอียดท่ีจําเปนในการรับเรื่อง

รองเรียนคือ ชื่อผูรองเรียน  ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท   เนื้อหาสาระของการรองเรียน  และแจงใหผูรองเรียนทราบ

วากรมฯ ไดรับเรื่องรองเรียนไวดําเนินการแลวในกรณีท่ีสามารถติดตอผูรองเรียนได  

๒.๑ กรณีท่ีขอรองเรียนมีความสมบูรณ  สํานักงานเลขานุการกรมจะคัดแยกเรื่องดังกลาว 

ออกมาเพ่ือพิจารณาสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามความเรงดวน        

ของเรื่อง  โดยจะตองสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 2 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 

๒.๒ กรณีท่ีเรื่องรองเรียนไมมีความสมบูรณ  สํานักงานเลขานุการกรมจะดําเนินการติดตอ 

กลับไปยังผูรองเรียนเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับหลักเกณฑดังนี้ 

-  หากขาดรายละเอียดในสวนของขอความท่ีรองเรียน  แตมีรายละเอียดในสวนของ 

ที ่อยู / เบอรโทรศัพท  สําน ักงานเลขานุการกรมจะดําเน ินการติดต อกลับผู ร องเรียนเพื ่อขอทราบ

รายละเอียดในเรื่องท่ีรองเรียนเพ่ิมเติมโดยทันที กอนท่ีจะสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ                     

โดยจะตองสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 2 วัน นับแตวันท่ีไดขอมูลเพ่ิมเติมครบถวน  อยางไรก็ตาม 

หากเจาหนาท่ีไมสามารถติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมได  หรือผูรองเรียนมิไดสงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีจําเปนใหแก                  

กรมสรรพสามิตภายใน 5 วันทําการ จะพิจารณาเก็บเรื่องดังกลาว 

-  หากไมมีชื่อ ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท ของผูรองเรียน  และขอมูลท่ีรองเรียนไมมีความชัดเจน  

ไมสามารถนําไปสูการตรวจสอบขอเท็จจริงได  หรือทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการตรวจสอบขอเท็จจริง  

สํานักงานเลขานุการกรมจะพิจารณาเปนบัตรสนเทห  เนื่องจากไมสามารถติดตอผูรองเรียนเพ่ือขอทราบขอมูล

เพ่ิมเติมได   

 * อนึ่ง หากเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมมีชื่อ ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท ของผูรองเรียน  แตเนื้อหา

สาระและประเด็นของการรองเรียนชัดเจน  และมิไดเปนเรื่องรองเรียนท่ีมีการพาดพิงถึงบุคคลใด  มิใชเรื่อง

รองเรียนทางวินัย  หากพิจารณาแลววาสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงได  ก็ยังคงถือวาเปนเรื่องท่ีตอง

ดําเนินการตอไป  เชน  การแจงเบาะแสการกระทําความผิด  เปนตน   

 (๓)  สํานักงานเลขานุการกรมพิจารณาความเรงดวนของเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ  และกําหนดระยะเวลา

ในการดําเนินการตามความเรงดวนของเรื่อง (1 วัน, 7 วัน และ 15 วัน) 

 

10. กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
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 (๔)  มอบหมายผูเก่ียวของดําเนินการ เชน 

• ขอรองเรียนเก่ียวกับความผิดทางวินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบ มอบหมายใหสํานัก               
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาโทษ   

• ขอรองเรียนเก่ียวกับการแจงเบาะแสการกระทําผิดมอบหมายใหสํานักงานสรรพสามิตภาคตางๆ 
เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• ขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการในดานตางๆ  สํานักงานเลขานุการกรมจะสงเรื่องดังกลาวให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ (หนวยงานท่ีถูกรองเรียน) เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการ คือ ภายใน 15 วัน  อยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ                 
ขอขยายเวลาในการพิจารณาหรือตรวจสอบขอเท็จจริงออกไปไดตามความเหมาะสมและความซับซอนยุงยาก               
ของเรื่อง  โดยแจงความคืบหนาในการดําเนินการใหสํานักงานเลขานุการกรมทราบ  เพ่ือแจงใหผูรองฯ ทราบ
ความคืบหนาตอไป  

(๕)  การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหา   หนวยงานท่ีเก่ียวของจะดําเนินการ                  

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับรองเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และแจงผลการดําเนินการใหสํานักงาน

เลขานุการกรมทราบเพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินการใหผูรองฯ ทราบตอไป  ซ่ึงชองทางในการแจงผล

การดําเนินการมีดังนี้ 

 - แจงผลทางหนังสือราชการ  ภายใน 5 วันทําการ หลังจากไดรับแจงผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงหรือผลการพิจารณาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และผลการพิจารณานั้นตองมีเนื้อหาครบถวน 

 - แจงผลทางอีเมลและทางโทรศัพท  ภายใน 1 วันทําการ หลังจากไดรับแจงผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงหรือผลการพิจารณาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และผลการพิจารณานั้นตองมีเนื้อหาครบถวน 

(๖)  การพิจารณาผลการดําเนินการ 

               สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ   

- กรณีไมเห็นชอบ  ซ่ึงอาจเกิดจากยังไมสามารถแกไขปญหาหรือยังชี้แจงไมครบถวนในทุกประเด็น                

ท่ีไดรับการรองเรียน  สํานักงานเลขานุการกรมจะสงเรื่องกลับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงแกไขหรือ

เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน  และสงใหสํานักงานเลขานุการกรมทราบเพ่ือชี้แจงตอผูรองฯ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด   

- กรณีเห็นชอบ  สํานักงานเลขานุการกรมจะแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 1 วัน 

นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการพิจารณา 

(๗)  การรวบรวมขอมูลและจัดทําสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร   
- สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการรวบรวมขอรองเรียนท่ีไดรับและไดดําเนินการตามข้ันตอนตาง  ๆ 

สรุปเสนอผูบริหารเปนรายเดือน  รายไตรมาส  และรายป  พรอมท้ังสรุปแยกประเภทของเรื่องรองเรียน  

ภาพรวมของเรื่องรองเรียนท่ีกรมสรรพสามิตไดรับ  พรอมท้ังสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ท่ีมีตอการจัดการขอรองเรียน 
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 (๘)  จัดทําคลังขอมูล (Data Werehouse) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูล  และผูบริหาร

รวมท้ังหนวยงานตางๆ สามารถนําขอมูลไปใชเพ่ือกําหนดนโยบายหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ              

กําหนดทิศทางในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบ 

 (๙)  ทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียนเปนประจําทุกป  เพ่ือปรับปรุงแกไขในข้ันตอนท่ียังขาด

ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สําหรับการติดตามและประเมินผล กรมสรรพสามิตไดกําหนดใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรวบรวม

และรายงานผลการดําเนินการตามขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย ใหผูบริหารรับทราบ ท้ังนี้ 

ไดมีการจัดทํารายงานสรุปผลรายเดือนและรายไตรมาส  หากเรื่องใดเกิดความลาชา  สํานักงานเลขานุการกรม                 

จะมีการติดตามท้ังทางหนังสือและการประสานงานดวยวาจา  โดยมีการบันทึกการติดตามงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานแสดงการติดตามงานทุกครั้ง 

 

 

 

 ช่ือตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของจํานวนเรื่องรองเรียนท่ีไดมีการตอบสนอง   

  • พิจารณาจากจํานวนเรื่องรองเรียนท่ีกรมสรรพสามิตไดรับ  โดยวัดผลจากการตอบขอรองเรียนท่ีได
มีการแกไข ปรับปรุง  ซ่ึงอาจจะไดตามขอรองเรียนของผูรองท้ังหมดหรือบางสวน  และกรมสรรพสามิตไดมี
การตอบสนองไปยังผูรองเรียน 

     เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

60 70 80 90 100 

 

 

 

 

กรมสรรพสามิตไดกําหนดใหมีการจัดทําสถิติและรวบรวมขอมูลการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ และคําชมเชย โดยจัดทําสรุปขอมูลทุกเดือน เพ่ือนํามาประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุง

คุณภาพในการใหบริการของสํานักงาน  ท้ังนี้ ศูนยขอมูลและสารสนเทศ เปนหนวยงานเผยแพรขอมูล           

ในเว็บไซตของกรมสรรพสามิต  เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถเขาถึงฐานขอมูลและนําขอมูลไปใชประโยชน                      

ในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

11. การติดตามงาน 

12. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑3. การรวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการขอรองเรียน 
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 ในสวนนี้ จะอธิบายถึงวิธีการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะและคําชมเชย ซ่ึงเปนระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขผานเว็บไซต  http://www.excise.go.th  

และ อีเมลรับเรื่องรองเรียน  excise_hotline@excise.go.th   มีวิธีการเขาใชงานดังนี้ 

 14.1 การรองเรียนผานเว็บไซต  http://www.excise.go.th   

  ข้ันตอนท่ี ๑ เขาเว็บไซตกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ไปท่ีเมนูดานบน 

“ติดตอสอบถาม”   และเลือก “ติดตอสอบถาม/รองเรียน”  ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑4. ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  
และคําชมเชย   

http://www.excise.go.th/
mailto:excise_hotline@excise.go.th
http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/
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ข้ันตอนท่ี ๒  จะปรากฏแบบฟอรมการรองเรียนเพ่ือใหกรอกขอมูลตางๆ  เม่ือกรอกขอมูลเสร็จ  

ใหกดสงขอมูล (submit)  ขอมูลรองเรียนจะถูกสงไปยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจง

ผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบตามท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีแจงไว 

 

 14.2 การรองเรียนผานอีเมลรับเรื่องรองเรียน  excise_hotline@excise.go.th    

ข้ันตอนท่ี 1  ผูรองเรียนสงเรื่องผาน E : mail 

  ข้ันตอนท่ี 2  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ log in เขาระบบ  ดังภาพ 

 

 

 

 

mailto:excise_hotline@excise.go.th
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  ข้ันตอนท่ี 3  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกดรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการตามข้ันตอน  ดังภาพ 
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 กรมสรรพสามิตไดเปดชองทางสายดวน 1713  โดยใหบริการตามวัตถุประสงคของผูรับบริการ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 กด 1   สอบถามขอมูลภาษี    

 กด 2   แจงเบาะแสผูกระทําผิด 

 กด 3   แสดงความคิดเห็นหรือรองเรียน 

 กด 4   สอบถามขอมูลท่ัวไปหรือติดตอโอเปอเรเตอร 

 

 

 

 

๑5. การดําเนินการของสายดวน 1713 
   



19 
 

 

 

  กรมสรรพสามิตไดกําหนดแบบฟอรมประเภทตางๆ เพื่อใชในการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ             

ขอรองเรียน ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น  และคําชมเชย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบฟอรม Excise – 01  ใชสําหรับรับเรื่องผานศูนยบริการประชาชน/walk in   

ซ่ึงผูรองเรียนเดินทางมาติดตอรองเรียนดวยตนเองท่ีศูนยบริการประชาชนหรือท่ี

สํานักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา   

  2. แบบฟอรม Excise – 02  ใชใน 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 เรื่องรองเรียน/สอบถามขอมูล  ผานทางโทรศัพทสายตรง 0 2668 6618 

2.2 เรื่องรองเรียน/สอบถามขอมูล  ผานทางหมายเลขโทรศัพทของสํานักงาน  

      สรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา                 

  3. แบบฟอรม Excise – 03  ใชสําหรับรับเรื่องทางตูรับขอคิดเห็นและรองเรียนซ่ึงติดตั้ง 

ประจําสํานักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ (โดยนําแบบฟอรมเสียบไวใน

ชองขางตูอยางสมํ่าเสมอ) 

  4. แบบฟอรม Excise – 04  ใชสําหรับการรับเรื่องรองเรียนผานทางสายดวน 1713             

  5  แบบฟอรม Excise – 05  ใชในกรณีท่ีผูรองเรียนมีความประสงคขอถอนเรื่อง 

6. แบบฟอรม Excise – 06    ใชในกรณีท่ีเรื่องยุติแลว  และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่อง 

    จะทําการบันทึกเพ่ือแสดงลําดับข้ันตอนในการดําเนินการโดยสรุปซ่ึงใชใน 2 กรณี  ดังนี้ 

   6.1 เรื่องรองเรียน/สอบถามขอมูล ท่ีสงผานชองทางของกรมสรรพสามิต ซ่ึงอยูใน   

ความดูแลของสํานักงานเลขานุการกรม  ใหเจาหนาท่ีสํานักงานเลขานุการกรม   

เปนผูจัดทําบันทึกแบบฟอรมนี้ 

  6.2 เรื่องรองเรียน/สอบถามขอมูล ที่สงผานชองทางของสํานักงานสรรพสามิต

ภาค/พื้นที่/พื ้นที ่สาขา โดยตรง  ใหเจาหนาที ่ของสํานักงานนั ้นเปนผู จัดทํา

บันทึกแบบฟอรมนี ้

  ท้ังนี้ ใหแนบแบบฟอรมไวแผนหนาสุดของเรื่องรองเรียน   

7. แบบฟอรม Excise – 07  ใชในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรายงานความคืบหนาหรือ 

    แจงผลการดําเนนิการ/ผลการพิจารณา ใหผูรองเรียนหรือผูสอบถามขอมูลทราบทางโทรศัพท 

 

  

 

 

๑6. แบบฟอรมในการจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น  และคําชมเชย   
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แบบฟอรมการรับเรื่องผานศูนยบริการประชาชน  (walk in) 

          วันท่ี .../....../...........  เวลา .................... 
       รับเรื่องรองเรียนลําดับท่ี ……………………  
 

1. ขอมูลของผูรองเรียน 
  ชื่อ-สกุล....................................................บานเลขท่ี......................หมูท่ี.................................. 
 ตําบล/แขวง………………………………………..อําเภอ/เขต............................................................. 
 จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย.......................................................... 

โทร/โทรสาร .............................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี..................................................... 
 

2. ขอมูลในสวนของการรองเรียน   

รายละเอียดของปญหา  ………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน 

 1. ………………………………………………………………………………............................................ 

2. ………………………………………………………………………………............................................ 

3. ………………………………………………………………………………............................................ 

4. ………………………………………………………………………………............................................ 
 
 

ลงชื่อ …………………………………ผูรองเรียน  ลงชื่อ …………………………………ผูรับเร่ือง 
      (.............................................)   ตําแหนง  .......................................... 
        …………./…………/…………      …………./…………/………… 
 

 

 

EXCISE - 01 
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แบบฟอรมการรับเร่ืองผานทางโทรศัพทหมายเลข..................................... 

 

วันท่ีแจง  …………………………….    เวลา  ……………………………… 

 

1. ขอมูลผูรองเรียน/สอบถามขอมูล  

     ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………........................................................................................ 

     ท่ีอยูเลขท่ี …………………..........หมูบาน/อาคาร................................................................หมูท่ี................... 

     ถนน……………………………………………………………………แขวง/ตําบล......................................................... 

     เขต/อําเภอ............................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย......................... 

     หมายเลขโทรศัพท  ……………………….....โทรศัพทเคล่ือนท่ี.............................โทรสาร ……………………… 

     E-mail ……………………….......................................................................................................................... 
 

2. รายละเอียดของปญหา   ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

                                                       ลงช่ือ                                          ผูรับเรื่อง 
                  
                                                                          (…………………………………..) 

                                   ตําแหนง  ……………………………................. 

 
 

EXCISE - 02 
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แบบฟอรมการรองเรียนผานตูรบัขอคิดเห็นและรองเรยีน แบบฟอรมการรองเรียนผานตูรบัขอคิดเห็นและรองเรยีน 

 

เขียนที่ ............................................................................. 

วัน.........เดือน.........ป................ เวลา  ………………………………………… 

 

ชื่อ – สกุล …………………………………………ที่อยูเลขที่............................. 
อาคาร................................................ซอย......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย ............................  
โทรศัพท  ………………………................โทรสาร …………………………………. 
E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 

รายละเอียดของปญหา   
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เขียนที่ ..................................................................... 

วัน.........เดือน.........ป................ เวลา  ………………………………………… 

 

ชื่อ – สกุล …………………………………………ที่อยูเลขที่............................. 
อาคาร................................................ซอย......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย ............................  
โทรศัพท  ………………………................โทรสาร …………………………………. 
E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 

รายละเอียดของปญหา   
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excise – 03   Excise – 03  
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แบบฟอรมการรับเรื่องผานทางสายดวน 1713 

 

วันท่ี …………………………….  เวลา  ……............... 

1. ขอมูลผูรองเรียน/สอบถามขอมูล  

   ช่ือ  (นาย/น.ส./นาง) ………………………………....................................................................................................... 

   ท่ีอยูเลขท่ี …………………..........หมูบาน/อาคาร................................................................หมูท่ี.............................. 

   ถนน……………………………………………………………………แขวง/ตําบล...................................................................... 

   เขต/อําเภอ.................................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.................... 

   หมายเลขโทรศัพท  ……………………….โทรศัพทเคล่ือนท่ี....................................โทรสาร ………………………......... 

   E-mail ………………………....................................................................................................................................... 
 
2. รายละเอียดของปญหา   …………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. ขอแนะนํา (ถามี)   ……………………………………………………………………………………………………......................... 

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

 

                                                       ลงช่ือ                                                ผูรับเรื่อง 
                  
                                                                          (…………………………………..) 

                                   ตําแหนง  ……………………………........................... 
 

 

EXCISE – 04 
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แบบฟอรมการขอถอนเรื่องรองเรียน 
 

วันท่ี .../....../...........  เวลา .................... 

1. ชองทางการแจงความประสงคขอถอนเรื่อง          
              โทรศัพท            ติดตอดวยตนเอง           โทรสาร         อีเมล         อ่ืนๆ (ระบุ)..................... 
 

2. ขอมูลผูรองเรียน/สอบถามขอมูล 
    ชื่อ-สกุล....................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี........ตําบล/แขวง…………................ 
    อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด .................................รหสัไปรษณีย...................................  
    โทร/โทรสาร ..................................... โทรศัพทเคลื่อนท่ี............................E-mail ……………………………....... 
 

3. รายละเอียด   
    มีความประสงคถอนเรื่องรองเรียนกรณี......................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................... 

    เนื่องจาก (จงขีดเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีเลือก) 

            ขอมูลหลักฐานท่ีไดคลาดเคลื่อน/ไมเพียงพอ/ไมชัดเจน 

            ปญหาท่ีแจงไดรับการแกไข/ชี้แจงแลว 

            เกิดจากความเขาใจผิดของผูรอง 

            ผูรองไมติดใจเอาความ 

            อ่ืนๆ (ระบุ)  ................................................................................................................................ 

 
 
                                     ลงช่ือ ………...............………………………… ผูรองเรียน/ผูจดบันทึกแทน 
                                                  (.............................................)        
                                                     …………./…………/…………         

                                        

EXCISE - 05 
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แบบฟอรมสรุปผลการดําเนินการ (สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ) 

เรื่อง ………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ป  เลขท่ีหนังสือ รายละเอียดการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลงชื่อ  .............................................  เจาหนาท่ีผูดําเนินการ 
          (..........................................) 

 
 
 

EXCISE - 06 
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แบบฟอรมแจงผลการดําเนินการทางโทรศัพท 

  

วันท่ี .../....../...........  เวลา .................... 

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

1. ขอมูลของผูรองเรยีน 
  ชื่อ-สกุล....................................................บานเลขที่......................หมูท่ี.................................. 
 ตําบล/แขวง………………………………………..อําเภอ/เขต............................................................. 
 จังหวดั .....................................................รหัสไปรษณีย.......................................................... 
 โทร/โทรสาร .............................................โทรศัพทเคล่ือนที่...................................................... 

 

รายละเอียดผลการดําเนินการ  ........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     ลงชื่อ............................................................. ผูรายงานผล 

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

                                          ตําแหนง  ...................................................... 
     

 

Excise – ๐7 


