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1 ภาพรวมการใช้งานของระบบ 
ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน เป็นระบบส าหรับการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยประชาชน

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง โดยการลงทะเบียนผ่าน Mobile Application/Web Application เพ่ือ
เข้าใช้งานการแจ้งเรื่องร้องเรียน และติดตามการร้องเรียน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ ได้ เช่น การเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง จดหมาย Email หลังจากท่ีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วนั้น 
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่สาขาจะเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่อไปตามที่ได้รับมอบหมาย  
ซึ่งระบบจะมี Email แจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนไปยังประชาชนเป็นระยะ 

1.1 กระบวนการท างาน 

 
รูปที่  1 กระบวนการท างานของระบบบริการเรื่องร้องเรียน  
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กระบวนการท างานของระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน เริ่มต้นจากประชาชนยืนยันตัวตนและลงทะเบียน
โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี คือ การใช้ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดาหรือมารดา หรือการใช้ข้อมูล Laser 
Code (เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน  เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
จากนั้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่สาขาเป็น 
ผู้ตรวจสอบและบันทึกผล เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะน าเรื่องแจ้งผู้บังคับบัญชา  
โดยผู้บังคับบัญชาจะแจ้งให้ด าเนินการเบื้องต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางบันทึกผลการด าเนินการเบื้องต้นแล้ว 
ระบบจะแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นแก่ผู้แจ้ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นผู้บันทึกปิดข้อร้องเรียน  
เมื่อมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือปิดข้อร้องเรียนนั้นๆ 

1.2 ผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง 
ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน สามารถแบ่งส่วนของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

ประชาชน คือ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมอบหมายงาน 
สุดท้าย เจ้าหน้าที่สาขา คือ ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียด 
การใช้งานต่างๆของแต่ละผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
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2 การใช้งานสว่นประชาชน 
การใช้งานระบบร้องเรียนในส่วนของประชาชนนั้น ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องแนะน า และแจ้ง

เบาะแส เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาดได้ 2 ช่องทางคือ ทาง Website และทาง Mobile Application 
ระบบร้องเรียนขององค์การตลาด ซึ่งการแจ้งเรื่องต่างๆนั้นประชาชนต้องท าการสมัครสมาชิกเพ่ือยืนยันตัวตนของ
ผู้ร้องเรียนส าหรับการร้องเรียน โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 รูปแบบ คือ การยืนยันตัวตนด้วยวันเดือนปีเกิด  
ชื่อบิดาหรือมารดา และการยืนยันตัวตนด้วย Laser Code ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนของทั้ง 2 ช่องทาง ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

2.1 การสมัครสมาชิกผ่าน Mobile Application 
การสมัครสมาชิกส าหรับเข้าสู่ระบบร้องเรียนขององค์การตลาด เป็นการสมัครสมาชิกเพ่ือการยืนยันตัวตน

ของผู้ร้องเรียน โดยการยืนยันตัวตนสามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ การยืนยันตัวตนด้วยวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา
หรือมารดา และการยืนยันตัวตนด้วย Laser Code ซึ่งมีข้ันตอนของแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 

2.1.1 การสมัครสมาชิก โดยการยืนยันตัวตนด้วยวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา 
1) เข้าสู่Application ขององค์การตลาด จากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียน” 

 
รูปที่  2 หน้าจอระบบองค์การตลาด 
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2) ระบบจะแสดงหน้าจอข้อตกลงของการสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับข้อตกลง และคลิก “ยอมรับ
ข้อก าหนด” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 

 
รูปที่  3 หน้าต่างแสดงกฎข้อบังคบัในการสมัครสมาชิก 

3) จากนั้น คลิกเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนบุคคลส าหรับการสมัครสมาชิก โดยเลือกรูปแบบ
การสมัครสมาชิกเป็น “วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา” 

 
รูปที่  4 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 1  
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4) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 1 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- เลขบัตรประชาชน : กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
- วันเกิด : กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 
- ชื่อ – นามสกุล : เลือกค าน าหน้าชื่อ กรอกชื่อ และนามสกุลของผู้สมัคร 
- ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา : กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลของบิดาหรือมารดา 

จากนั้น คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนโดยข้อมูลวันเดือนปีเกิด  
ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา  

 
รูปที่  5 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 

5) เมื่อตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 
ขั้นต่อไป กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 2 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- Email : กรอก Email ของผู้สมัคร ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
- รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่าน ส าหรับเข้าใช้งานระบบ 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ 
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รูปที่  6 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 

2.1.2 การสมัครสมาชิก โดยการยืนยันตัวตนด้วย Laser Code 
1) เข้าสู่ระบบองค์การตลาด จากนั้นคลิกที่ “สมัครสมาชิก” 

 
รูปที่  7 หน้าจอระบบองค์การตลาด 
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หน้าท่ี 10 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2) ระบบจะแสดงหน้าจอข้อตกลงของการสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับข้อตกลง และคลิก “ยอมรับ
ข้อก าหนด” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 

 
รูปที่  8 หน้าต่างแสดงกฎข้อบังคบัในการสมัครสมาชิก 

3) จากนั้น คลิกเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนบุคคลส าหรับการสมัครสมาชิก โดยเลือกรูปแบบ
การสมัครสมาชิกเป็น “Laser Code” 

 
รูปที่  9 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 1 
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หน้าท่ี 11 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 1 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- เลขบัตรประชาชน : กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
- วันเกิด : กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 
- ชื่อ – นามสกุล : เลือกค าน าหน้าชื่อ กรอกชื่อ และนามสกุลของผู้สมัคร 
- Laser Code : กรอกข้อมูล Laser Code (เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน  

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนโดยข้อมูล Laser code  

 
รูปที่  10 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 

5) เมื่อตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 
ขั้นต่อไป กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 2 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- Email : กรอก Email ของผู้สมัคร ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
- รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่าน ส าหรับเข้าใช้งานระบบ 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ 
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หน้าท่ี 12 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  11 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 
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หน้าท่ี 13 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.2 การร้องเรียนผ่าน Mobile Application 
เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Mobile Application ได ้ดังนี้ 
2.2.1 การแจ้งเรื่องร้องเรียน 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบ
ร้องเรียน ซึ่งจะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เคยแจ้งไว้ 

 
รูปที ่ 12 หน้าหลักของระบบร้องเรียน 

2) จากนั้น กดที่ “เพ่ิมเรื่อง” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  13 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 
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หน้าท่ี 14 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) กรอกข้อมูลการร้องเรียน ดังนี้ 

- เรื่อง : กรอกหัวเรื่องการร้องเรียน 
- สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการร้องเรียน 
- ประเภท : เลือกประเภทของเรื่องร้องเรียน 
- เนื้อหา : กรอกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 
- ถ่ายรูป : เลือกถ่ายรูปจากกล้องโทรศัพท์มือถือ 
- เลือกรูป : เลือกแนบไฟล์รูปภาพจากอัลบั้มในโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดท่ีปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  14 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 
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หน้าท่ี 15 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) เมื่อบันทึกเรื่องร้องเรียนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งการเพิ่มเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่  15 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

2.2.2 การยกเลิกเรื่องร้องเรียน 
กรณีท่ีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วนั้น หากต้องการยกเลิกเรื่องร้องเรียนสามารถด าเนินการ

ยกเลิกไดด้้วยตนเอง ดังนี้ 
1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบ

ร้องเรียน ซึ่งจะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เคยแจ้งไว้ 

 
รูปที่  16 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน 

2) กดที่ชื่อเรื่องร้องเรียนที่ต้องการยกเลิก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 
และจะมีปุ่มส าหรับยกเลิกเรื่องร้องเรียนที่ด้านล่างของหน้าจอ 
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หน้าท่ี 16 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  17 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

3) จากนั้น กดปุ่ม “ยกเลิกการร้องเรียน” 

 
รูปที่  18 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

4) เมื่อคลิกปุ่ม “ยกเลิก” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับระบุเหตุผลในการยกเลิกการ
ร้องเรียน จากนั้น กดที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการยกเลิกเรื่องร้องเรียน 
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หน้าท่ี 17 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  19 หน้าต่างส าหรับระบุเหตผุลในการยกเลิกการร้องเรียน 

5) เมื่อระบุเหตุผลการยกเลิกการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกการ
ยกเลิกการร้องเรียน และแสดงหน้าต่างแจ้งการยกเลิกการร้องเรียนเรียบร้อย 

 
รูปที่  20 หน้าต่างส าหรับระบุเหตผุลในการยกเลิกการร้องเรียน  
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หน้าท่ี 18 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.2.3 การติดตามเรื่องร้องเรียน 
ประชาชนสามารถติดตามเรื่องที่ตนร้องเรียนได้ ซึ่งสามารถติดตามได้จากสถานะการด าเนินการ

ของเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Website โดยประชาชนต้อง Log in เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ 
Password ที่ได้สมัครสมาชิกและใช้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้ ดังนี้ 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบ
ร้องเรียน ซึ่งจะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เคยแจ้งไว้ โดยสถานะของเรื่อง
ร้องเรียนจะแสดงอยู่บรรทัดสุดท้ายของแต่ละหัวเรื่อง 

 
รูปที่  21 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน 
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หน้าท่ี 19 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.3 การสมัครสมาชิกผ่าน Website 
การสมัครสมาชิกส าหรับเข้าสู่ระบบร้องเรียนขององค์การตลาด เป็นการสมัครสมาชิกเพ่ือการยืนยันตัวตน

ของผู้ร้องเรียน โดยการยืนยันตัวตนสามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ การยืนยันตัวตนด้วยวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา
หรือมารดา และการยืนยันตัวตนด้วย Laser Code ซึ่งมีข้ันตอนของแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 

2.3.1 การสมัครสมาชิก โดยการยืนยันตัวตนด้วยวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา 
1) เข้าสู่ Website ขององค์การตลาด จากนั้นคลิกที่ “สมัครสมาชิก” 

 
รูปที่  22 หน้าจอระบบองค์การตลาด 

2) ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก และคลิก “ยืนยัน” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับสมัคร
สมาชิก 

 
รูปที่  23 หน้าต่างแสดงกฎข้อบังคับในการสมคัรสมาชิก 

3) จากนั้น คลิกเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนบุคคลส าหรับการสมัครสมาชิก โดยเลือกรูปแบบ
การสมัครสมาชิกเป็น “วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา” 
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หน้าท่ี 20 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  24 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 1 

4) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 1 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- เลขบัตรประชาชน : กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
- วันเกิด : กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 
- ชื่อ – นามสกุล : เลือกค าน าหน้าชื่อ กรอกชื่อ และนามสกุลของผู้สมัคร 
- ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา : กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลของบิดาหรือมารดา 

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนโดยข้อมูลวันเดือนปีเกิด  
ชื่อบิดาหรือชื่อมารดา เมื่อตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ
ส าหรับสมัครสมาชิกขั้นท่ี 2 

 
รูปที่  25 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 
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หน้าท่ี 21 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

5) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 2 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- Email : กรอก Email ของผู้สมัคร ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
- รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่าน ส าหรับเข้าใช้งานระบบ 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ 

2.3.2 การสมัครสมาชิก โดยการยืนยันตัวตนด้วย Laser Code 
1) เข้าสู่ระบบองค์การตลาด จากนั้นคลิกที่ “สมัครสมาชิก” 

 
รูปที่  26 หน้าจอระบบองค์การตลาด 

2) ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก และคลิก “ยืนยัน” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับสมัคร
สมาชิก 

 
รูปที่  27 หน้าต่างแสดงกฎข้อบังคับในการสมคัรสมาชิก 
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หน้าท่ี 22 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) จากนั้น คลิกเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนบุคคลส าหรับการสมัครสมาชิก โดยเลือกรูปแบบ
การสมัครสมาชิกเป็น “Laser Code” 

 
รูปที่  28 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 1 

4) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 1 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- เลขบัตรประชาชน : กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
- วันเกิด : กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 
- ชื่อ – นามสกุล : เลือกค าน าหน้าชื่อ กรอกชื่อ และนามสกุลของผู้สมัคร 
- Laser Code : กรอกข้อมูล Laser Code (เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน  

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนโดยข้อมูล Laser code  
เมื่อตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับสมัครสมาชิกข้ันที่ 2 

 
รูปที่  29 หน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิกขั้นที่ 2 
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หน้าท่ี 23 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

5) กรอกข้อมูลส าหรับการสมัครสมาชิก ขั้นที่ 2 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ 

- Email : กรอก Email ของผู้สมัคร ส าหรับการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
- รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่าน ส าหรับเข้าใช้งานระบบ 
- ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ 
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หน้าท่ี 24 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.4 การร้องเรียนผ่าน Website 
เมื่อประชาชนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะสมัครสมาชิกผ่านทาง Website หรือ Mobile 

Application ประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือร้องเรียนเกี่ยวกับองค์การตลาดได้ทั้งสองช่องทาง  
โดยใช้ Username และ Password เดียวกันที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว 

2.4.1 การแจ้งเรื่องร้องเรียน 
1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Home ของระบบ

รอ้งเรียน 

 
รูปที่  30 หน้า Home ของระบบร้องเรียน 

2) คลิกที่เมนู “แจ้งเรื่อง” และเลือกเมนู “ร้องเรียน” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
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หน้าท่ี 25 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  31 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

3) กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

- ชื่อผู้ร้องเรียน : ระบบจะดึงข้อมูลจากการสมัครสมาชิกมาแสดง 
- Email : ระบบจะดึงข้อมูลจากการสมัครสมาชิกมาแสดง 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

4) กรอกข้อมูลส่วนการร้องเรียน ดังนี้ 

- เรื่องร้องเรียน : กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
- สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการร้องเรียน 
- ประเภท : เลือกประเภทของเรื่องร้องเรียน 
- ช่องทางแจ้งเรื่อง : เลือกช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
- เนื้อหา : กรอกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 
- แนบไฟล์ : เลือกแนบไฟล์ต่างๆประกอบการร้องเรียน 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ 
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หน้าท่ี 26 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.4.2 การยกเลิกเรื่องร้องเรียน 
กรณีที่ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วนั้น หากต้องการยกเลิกเรื่องร้องเรียนสามารถท าได้โดย

การ Log in เข้าใช้งานระบบ และด าเนินการยกเลิกได้ ดังนี้ 
1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้า  Home หรือเข้าสู่ เมนู 

“ติดตาม” แล้วเลือกเมนู “ร้องเรียน” ซึ่งจะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่
ประชาชนเคยแจ้งไว้ 

 
รูปที่  32 หน้า Home ของระบบร้องเรียน 

2) คลิกท่ีปุ่มสถานะด้านหลังเรื่องร้องเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  33 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน  
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หน้าท่ี 27 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม “ยกเลิก” ที่ส่วนด้านล่างของหน้าจอ 

 
รูปที่  34 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

4) เมื่อคลิกปุ่ม “ยกเลิก” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับระบุเหตุผลในการยกเลิกการ
ร้องเรียน 

 
รูปที่  35 หน้าต่างส าหรับระบุเหตผุลในการยกเลิกการร้องเรียน 

5) เมื่อระบุเหตุผลการยกเลิกการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกการ
ยกเลิกการร้องเรียน และสถานะของเรื่องร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็นสถานะ “ยกเลิก” ดังรูป 

 
รูปที่  36 หน้าต่างส าหรับระบุเหตผุลในการยกเลิกการร้องเรียน  
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หน้าท่ี 28 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2.4.3 การติดตามเรื่องร้องเรียน 
ประชาชนสามารถติดตามเรื่องที่ตนร้องเรียนได้ ซึ่งสามารถติดตามได้จากสถานะการด าเนินการ

ของเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Website โดยประชาชนต้อง Log in เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ 
Password ที่ได้สมัครสมาชิกและใช้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้ ดังนี้ 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Home ของระบบ
ร้องเรียน 

 
รูปที่  37 หน้า Home ของระบบร้องเรียน 

2) จากนั้น คลิกที่เมนู “ติดตาม” เลือกเมนู “ร้องเรียน” ระบบจะแสดงหน้าจอเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 

 
รูปที่  38 หน้าจอติดตามเรื่องร้องเรียน 
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หน้าท่ี 29 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) การติดตามเรื่องร้องเรียนสามารถดูได้จากสถานะที่ด้านหลังของรายการร้องเรียนเรื่องนั้นๆ 

 
รูปที่  39 หน้าจอติดตามเรื่องร้องเรียน 

โดยสถานะของเรื่องร้องเรียนจะเป็นไปตามสถานะการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
- ส่งเรื่องแล้ว หมายถึง ระบบบันทึกเรื่องร้องเรียนที่แจ้งเข้าสู่ระบบแล้ว 
- รับเรื่องและตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว 
- ด าเนินการเบื้องต้น หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นแล้ว 
- เสร็จสิ้น หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
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หน้าท่ี 30 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3 การใช้งานส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นเสมือนศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีทั้งการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ผ่านช่องทางต่างๆ การส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้สาขาที่รับผิดชอบด าเนินการ และการด าเนินการเรื่องร้องเรียนต่อ
จากสาขาที่รับผิดชอบ โดยการใช้งานในส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางสามารถใช้งานระบบร้องเรียนได้ ดังนี้ 

3.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
การรับเรื่องร้องเรียนในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนั้น สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากช่องทาง Mobile Application และ Website หรือการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งมีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

3.1.1 การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จากช่องทาง Mobile Application และ Website 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เป็นการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนได้ด าเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ผ่านทาง Mobile Application และ Website เข้ามาแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน และระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะด าเนินการเรื่องร้องเรียนเอง หรือจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่
สาขาด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Log in เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password ของเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ซึ่งแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

 
รูปที่  40 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง) 

2) จากนั้น คลิกที่ปุ่มแสดงสถานะด้านหลังรายการเรื่องร้องเรียนที่ต้องการ เพ่ือเรียกดู
รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 



                                                                                                                     
 

[31] 
 

หน้าท่ี 31 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  41 หน้าจอแสดงรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 

3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเลือกการด าเนินการอนุญาตสาขา 

- ส่งต่อ คือ การส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่สาขาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ด าเนินการเอง คือ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางด าเนินการเรื่องร้องเรียนเอง 

จากนั้น คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  42 ส่วนการเลือกการด าเนนิการอนุญาตสาขา 

  



                                                                                                                     
 

[32] 
 

หน้าท่ี 32 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) เมื่อบันทึกรับเรื่อง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเลือกเป็นการด าเนินการเองนั้น สถานะของเรื่อง
ร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “รับเรื่องและตรวจสอบ” 

 
รูปที่  43 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน 

3.1.2 การบันทึกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จากช่องทางอ่ืนๆ 
1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Log in เข้าใช้งานระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักส าหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนกลาง 

 
รูปที่  44 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง) 



                                                                                                                     
 

[33] 
 

หน้าท่ี 33 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2) คลิกที่เมนู “แจ้งเรื่อง” และเลือกเมนู “ร้องเรียน” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน  

 
รูปที่  45 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

3) เจ้าหน้าที่กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง จากนั้น คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” 
เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online หากการเชื่อมต่อข้อมูลไม่ส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
แนะน าการด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลต่อไป 

- กดปุ่ม “เชื่อมต่อ Online” เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online อีกครั้ง 
- กดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือกรอกข้อมูลเอง 

 
รูปที่  46 หน้าต่างแสดงการเช่ือมต่อข้อมูล และแนะน าการเช่ือมต่อข้อมูล 

  



                                                                                                                     
 

[34] 
 

หน้าท่ี 34 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) หากกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือกรอกข้อมูลเอง ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  47 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

5) กรอกข้อมูลของประชาชนผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

- ชื่อผู้ร้องเรียน : กรอกชื่อ – นามสกุลของผู้ร้องเรียน 
- Email : กรอก Email ของผู้ร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ 

 
รูปที่  48 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน ส่วนข้อมูลของผู้ร้องเรียน  



                                                                                                                     
 

[35] 
 

หน้าท่ี 35 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

6) กรอกข้อมูลส่วนการร้องเรียน ดังนี้ 

- เรื่องร้องเรียน : กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
- สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการร้องเรียน 
- ประเภท : เลือกประเภทของเรื่องร้องเรียน 
- ช่องทางแจ้งเรื่อง : เลือกช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
- เนื้อหา : กรอกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 
- แนบไฟล์ : เลือกแนบไฟล์ต่างๆประกอบการร้องเรียน 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  49 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน ส่วนข้อมูลการร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[36] 
 

หน้าท่ี 36 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

7) เมื่อบันทึกเรื่องร้องเรียนแล้วระบบจะแสดงปุ่มส าหรับพิมพ์แบบฟอร์มยื่นเรื่องราว ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มให้ประชาชนเซ็นชื่อ เพ่ือยื่นเรื่องราวร้องเรียน 

 
รูปที่  50 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[37] 
 

หน้าท่ี 37 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3.2 การบริหารการร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งในส่วนของการบริหารเรื่อง

ร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีหน้าที่บันทึกข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

3.2.1 การส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังสาขาที่รับผิดชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Log in เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password ของเจ้าหน้าที่

ส่วนกลาง ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ซึ่งแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

 
รูปที่  51 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง) 

2) จากนั้น คลิกที่ปุ่มแสดงสถานะด้านหลังรายการเรื่องร้องเรียนที่ต้องการ เพ่ือเรียกดู
รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  52 หน้าจอแสดงรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 



                                                                                                                     
 

[38] 
 

หน้าท่ี 38 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเลือกการด าเนินการอนุญาตสาขาเป็น “ส่งต่อ” จากนั้น คลิก “บันทึก” 
เพ่ือส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่สาขาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
รูปที่  53 ส่วนการเลือกการด าเนนิการอนุญาตสาขา 

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังสาขาแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการต่อได้
ในส่วนการด าเนินการเบื้องต้น และการปิดข้อร้องเรียน ซึ่งจะด าเนินการหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาขา
ได้บันทึกข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 

  



                                                                                                                     
 

[39] 
 

หน้าท่ี 39 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3.2.2 การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนั้น จะด าเนินการหลังจากที่

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางบันทึกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้เลือกข้อมูลส่วนอนุญาต
สาขาเป็น “ด าเนินการเอง” เท่านั้น เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจึงจะมีสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลส่วนการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลส่วนการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ดังนี้ 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบแล้ว คลิกที่เมนู “ติดตาม” แล้วคลิก “ร้องเรียน” ระบบ
จะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

 
รูปที่  54 หน้า Home ของระบบร้องเรียน 

2) สถานะของเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งจากประชาชนจะมีสถานะ “ส่งเรื่องแล้ว” คลิกที่ปุ่มแสดง
สถานะด้านหลังเรื่องร้องเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะมี
ส่วนของการรับเรื่องและตรวจสอบส าหรับกรอกข้อมูลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 



                                                                                                                     
 

[40] 
 

หน้าท่ี 40 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  55 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรอกข้อมูลส่วนการรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสถานะของเรื่อง
ร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “รับเรื่องและตรวจสอบ” 

 
รูปที่  56 หน้าจอส่วนบันทึกข้อมลูการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  



                                                                                                                     
 

[41] 
 

หน้าท่ี 41 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3.2.3 การด าเนินการเบื้องต้น 
เมื่อมีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งมาแล้วนั้น เจ้าหน้าที่

ส่วนกลางจะมีการด าเนินการเบื้องต้น และจะบันทึกข้อมูลส่วนการด าเนินการเบื้องต้นในระบบ  ดังนี้ 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบแล้ว คลิกที่เมนู “ติดตาม” แล้วคลิก “ร้องเรียน” ระบบ
จะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

 
รูปที่  57 หน้า Home ของระบบร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[42] 
 

หน้าท่ี 42 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2) จากนั้น คลิกที่ปุ่มแสดงสถานะด้านหลังรายการเรื่องร้องเรียนที่ต้องการ เพ่ือเรียกดู
รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะมีส่วนส าหรับบันทึกการด าเนินการเบื้องต้น 

 
รูปที่  58 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

  



                                                                                                                     
 

[43] 
 

หน้าท่ี 43 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรอกข้อมูลส่วนการด าเนินการเบื้องต้น จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก”  
เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนการด าเนินการเบื้องต้น และสถานะของเรื่องร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น 
“ด าเนินการเบื้องต้น” 

 
รูปที่  59 หน้าจอส่วนบันทึกข้อมลูการด าเนินการเบื้องต้น 

การด าเนินการปิดเรื่องร้องเรียน 

หลังจากที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะต้อง
ด าเนินการบันทึกข้อมูลการปิดเรื่องร้องเรียน เพ่ือปิดข้อร้องเรียนของเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ดังนี้ 

1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบแล้ว คลิกที่เมนู “ติดตาม” แล้วคลิก “ร้องเรียน” ระบบ
จะแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

 
รูปที่  60 หน้า Home ของระบบร้องเรียน  



                                                                                                                     
 

[44] 
 

หน้าท่ี 44 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

2) จากนั้น คลิกที่ปุ่มแสดงสถานะด้านหลังรายการเรื่องร้องเรียนที่ต้องการ เพ่ือเรียกดู
รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะมีส่วนส าหรับบันทึกการปิดเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  61 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน  



                                                                                                                     
 

[45] 
 

หน้าท่ี 45 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรอกข้อมูลส่วนการปิดข้อร้องเรียน จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลในส่วนการด าเนินการปิดข้อร้องเรียน 

 
รูปที่  62 หน้าจอส่วนบันทึกข้อมลูปิดข้อร้องเรยีน 

4) เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนการปิดข้อร้องเรียนแล้ว สถานะของเรื่องร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น  
“เสร็จสิ้น” ซึ่งหมายถึง เรื่องร้องเรียนนั้นๆได้มีการด าเนินการแก้ไขจนเสร็จสิ้นแล้ว 

 
รูปที่  63 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[46] 
 

หน้าท่ี 46 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4 การใช้งานส่วนเจ้าหน้าที่สาขา 
การใช้งานระบบร้องเรียนของเจ้าหน้าที่สาขานั้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบร้องเรียนได้ โดยสามารถรับ

เรื่องร้องเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ การรับเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง และการรับแจ้งเรื่องส่งต่อจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
นอกจากนี้ ยังมีส่วนการบริหารการร้องเรียน คือ การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน โดยมี
ขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ 

4.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
การรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่สาขา สามารถรับเรื่องได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรก คือ 

เจ้าหน้าที่สาขารับเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการที่เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ 
โดยมีการรับเรื่องจากประชาชนที่เดินทางเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนที่สาขาด้วยตนเอง ช่องทางที่สอง คือ การ
รับส่งต่อจากส่วนกลาง ซึ่งทางส่วนกลางจะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบและส่งต่อเรื่องให้เจ้าหน้าที่สาขา
ด าเนินการต่อ โดยมีขั้นตอนการรับเรื่อง ดังนี้ 

4.1.1 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง 
1) เจ้าหน้าที่สาขา Log in เข้าใช้งานระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักส าหรับเจ้าหน้าที่

สาขา 

 
รูปที่  64 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาขา) 

2) คลิกที่เมนู “แจ้งเรื่อง” และเลือกเมนู “ร้องเรียน” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน  

 
รูปที่  65 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 



                                                                                                                     
 

[47] 
 

หน้าท่ี 47 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) เจ้าหน้าที่กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ ง จากนั้น คลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” 
เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online หากการเชื่อมต่อข้อมูลไม่ส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่าง
แนะน าการด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลต่อไป 

- กดปุ่ม “เชื่อมต่อ Online” เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online อีกครั้ง 
- กดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือกรอกข้อมูลเอง 

 
รูปที่  66 หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อข้อมูล และแนะน าการเช่ือมต่อข้อมูล 

  



                                                                                                                     
 

[48] 
 

หน้าท่ี 48 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) หากกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือกรอกข้อมูลเอง ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  67 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[49] 
 

หน้าท่ี 49 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

5) กรอกข้อมูลของประชาชนผู้ร้องเรียน ดังนี้ 
- ชื่อผู้ร้องเรียน : กรอกชื่อ – นามสกุลของผู้ร้องเรียน 
- Email : กรอก Email ของผู้ร้องเรียน 
- เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ 

 
รูปที่  68 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน ส่วนข้อมูลของผู้ร้องเรียน 

6) กรอกข้อมูลส่วนการร้องเรียน ดังนี้ 
- เรื่องร้องเรียน : กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
- สาขา : เลือกสาขาที่ต้องการร้องเรียน 
- ประเภท : เลือกประเภทของเรื่องร้องเรียน 
- ช่องทางแจ้งเรื่อง : เลือกช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
- เนื้อหา : กรอกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน 
- แนบไฟล์ : เลือกแนบไฟล์ต่างๆประกอบการร้องเรียน 

จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  69 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน ส่วนข้อมูลการร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[50] 
 

หน้าท่ี 50 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

7) เมื่อบันทึกเรื่องร้องเรียนแล้วระบบจะแสดงปุ่มส าหรับพิมพ์แบบฟอร์มยื่นเรื่องราว ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มให้ประชาชนเซ็นชื่อ เพ่ือยื่นเรื่องราวร้องเรียน 

 
รูปที่  70 หน้าจอเพิ่มเรื่องร้องเรียน 

  



                                                                                                                     
 

[51] 
 

หน้าท่ี 51 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4.1.2 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อจากส่วนกลาง 
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อการส่วนกลาง คือ การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของเรื่องร้องเรียน โดยที่เจ้าหน้าที่สาขามีหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน
กลับไปยังส่วนกลาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นผู้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สาขา
สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการส่งต่อมาจากสาขา และสามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่สาขา Log in เข้าใช้งานระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักส าหรับเจ้าหน้าที่สาขา 
หรือเลือกเมนู “ติดตาม” และเลือกเมนู “ร้องเรียน” เพ่ือเรียกดูรายการของเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  71 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาขา) 

2) โดยเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งต่อมาจากส่วนกลาง สามารถตรวจสอบได้โดยดูจากรายการเรื่อง
ร้องเรียนล่าสุด และดูได้จากสาขาที่รับเรื่อง เช่น สาขาที่รับเรื่องเป็น “แผนกบริหารบุคคล” 
เป็นต้น 

 
รูปที่  72 หน้าจอหลักของระบบรอ้งเรียน(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาขา)  



                                                                                                                     
 

[52] 
 

หน้าท่ี 52 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

3) คลิกที่ปุ่มแสดงสถานะของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากการส่งต่อจากส่วนกลาง ระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน และแสดงส่วนข้อมูลรับเรื่องและตรวจสอบ ส าหรับ
กรอกข้อมูลการรับเรื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่  73 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

  



                                                                                                                     
 

[53] 
 

หน้าท่ี 53 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4) เจ้าหน้าที่สาขากรอกข้อมูลส่วนการรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสถานะของเรื่อง
ร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “รับเรื่องและตรวจสอบ”  

 
รูปที่  74 หน้าจอส่วนบันทึกข้อมลูการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เมื่อเจ้าหน้าที่สาขาท าการบันทึกรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ระบบจะส่งเรื่องกลับไป
ยังเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  



                                                                                                                     
 

[54] 
 

หน้าท่ี 54 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

4.2 การบริหารการร้องเรียน 
ในส่วนการบริหารการร้องเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่สาขานั้น เจ้าหน้าที่สาขาจะมีสิทธิ์แค่เพียงตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนและบันทึกผลการตรวจสอบเท่านั้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่สาขาบันทึกรับเรื่องและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เรื่องจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ด าเนินการในส่วนอื่นๆต่อไป  

4.2.1 การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1) เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู “ติดตาม” และเลือกเมนู “ร้องเรียน” 

ระบบจะแสดงหน้าติดตามเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของสาขา 

 
รูปที่  75 หน้าจอติดตามระบบร้องเรียน(ส าหรับเจา้หน้าท่ีสาขา) 

2) สถานะของเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งจากประชาชนจะมีสถานะ “ส่งเรื่องแล้ว” คลิกที่ปุ่มแสดง
สถานะด้านหลังเรื่องร้องเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะมี
ส่วนของการรับเรื่องและตรวจสอบ ส าหรับกรอกข้อมูลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 



                                                                                                                     
 

[55] 
 

หน้าท่ี 55 

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
สถานที่ตั้ง : อาคารซีอีซี (CEC Building) เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 ถนนก าแพงเพชร 6 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหารคร 10900. โทรศัพท์ : 0-2158-0411-15. 
 

 
รูปที่  76 หน้าจอแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรยีน 

3) เจ้าหน้าที่สาขากรอกข้อมูลส่วนการรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสถานะของเรื่อง
ร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “รับเรื่องและตรวจสอบ” 

 
รูปที่  77 หน้าจอส่วนบันทึกข้อมลูการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 


