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หลกัเกณฑก์ารรบัเรื่องร้องเรียน 
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ตารางควบคมุการเปล่ียนแปลงของหลกัเกณฑ ์(Version Control) 

ฉบบั
ท่ี 

แก้ไข
ครัง้
ท่ี 

หน้าท่ี ข้อท่ี วนัท่ี และรายละเอียดการแก้ไข 

00 - - - วนัที ่08/09/2563 : เริม่และประกำศใชคู้่มอื 

01 01 - - วนัที่ 16/12/2565 : ทบทวนและประเมินควำมเพยีงพอของหลักเกณฑ์กำรรบัเรื่อง
ร้องเรียน และเบำะแสกำรกระท ำผิด และกำรทุจรติ กำรสอบสวน และกำรคุ้มครอง 
ผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing & Complaints Procedure) โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัมมีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิเนื้อหำบำงประกำร โดยสรุปไดด้งันี้ 

01 01 3 4 แก้ไขค ำนิยำม “กำรทุจริต” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกนักบั “กำรทุจริตคอร์รปัชัน่”  
ทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยต่อตำ้นทุจรติของบรษิทั 

01 01 3 6 ก ำหนดหน้ำที่ของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้ชัดเจน เกี่ยวกับหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบเบื้องต้นในกำรสอบสวนกำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น
หลกัเกณฑฉ์บบันี้ 

01 01 4 7 เปลีย่นแปลงช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและกำรรอ้งเรยีนใหเ้หลอืเพยีงช่องทำงเดยีว คอื 
อีเมล: whistleblowingandcomplaints@winnergy.co.th เพื่อควบคุมมิให้ข้อร้องเรยีน
ถูกส่งไปหลำยช่องทำง ซึ่งอำจจะเกิดข้อผิดพลำดในกำรรวบรวมขอ้เรียนเรียนของ
บรษิทั โดยมผีูร้บัผดิชอบในกำรเขำ้ถงึและเกบ็รกัษำขอ้มูลและรำยละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้
รอ้งเรยีนหรอืเรื่องทีแ่จง้เบำะแสนัน้เพยีงคนเดยีว 

01 01 5 12 ก ำหนดเพิ่มบุคคลที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ขึ้น  
ให้เป็นผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนรำยงำนต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
แลว้แต่กรณี (แต่เดมิก ำหนดไวว้่ำเป็นหน้ำทีข่องหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในเท่ำนัน้) 
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หลกัเกณฑก์ารรบัเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิด  
และการทุจริตการสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

(Whistleblowing & Complaints Procedure) 

เพื่อใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบ ถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และเป็นไปตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยต่อต้ำน 
กำรทุจรติ ซึ่งบรษิทัได้ก ำหนดไว้ บรษิทัคำดหวงัว่ำพนักงำนทุกระดบัชัน้ของบรษิทัจะต้องปฏบิตัิหน้ำที่และ
ประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต  มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ค ำสัง่ของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครดั  ทัง้นี้  บริษัทเชื่อว่ำ
พนักงำนทุกคนของบรษิทัจะตอ้งไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงยุตธิรรม เสมอภำค และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

ดงันัน้ หลกัเกณฑ์กำรรบัเรื่องร้องเรยีน และเบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ กำรสอบสวน และ 
กำรคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูลฉบบันี้ เป็นแนวทำงในกำรน ำมำใช้ปฏบิตัิเพื่อเป็นช่องทำงให้ผู้บรหิำร พนักงำน และ 
ผู้มีส่วนได้เสยีสำมำรถร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตต่อบรษิัท โดยมีนโยบำยและ
หลกักำรส ำคญั ดงันี้ 

1. นโยบำยฉบบันี้บงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนของกลุ่มบรษิทั 

2. นโยบำยนี้ครอบคลุมกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต  ไม่ว่ำจะเป็นที่ปรำกฏแล้ว หรือเป็นที่สงสัย  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ผู้ขำยสินค้ำหรือบริกำร เจ้ำหนี้  ลูกหนี้  ลูกค้ำ คู่ค้ำ  
ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

3. การกระท าผิด หมำยถงึ กำรกระท ำ หรอืละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ซึง่เป็นกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกจิ นโยบำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. การทุจริต ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับ  “กำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ” ที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย 
ต่อตำ้นทุจรติของบรษิทั  

5. ผู้ร้องเรียน หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ไดร้อ้งเรยีน หรอืแจง้
เบำะแสกำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัดว้ยเจตนำสุจรติ 

6. หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มคีวำมรบัผดิชอบเบือ้งต้นในกำรสอบสวนกำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติ
ตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบันี้ ร่วมกบัฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล และฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
ตลอดจนจดัท ำรำยงำนสรุปน ำส่งให้คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัทรำบ 
รวมทัง้กำรแจง้ควำมคบืหน้ำ และผลกำรพจิำรณำใหผู้ร้อ้งเรยีนไดร้บัทรำบ 
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7. หำกมีข้อสงสยั หรือพบเห็นกำรกระท ำใด ๆ ก็ตำมที่เข้ำข่ำยว่ำเป็นกำรกระท ำผิด หรือกำรทุจริต  
ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสมำยงับริษัทได้ โดยสำมำรถส่งมำที่อีเมล  
whistleblowingandcomplaints@winnergy.co.th โดยมผีูร้บัผดิชอบในกำรเขำ้ถึงและเกบ็รกัษำข้อมูล
และรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืเรื่องทีแ่จง้เบำะแสนัน้เพยีงคนเดยีว 

8. ผู้ร้องเรียนควรแจ้งเรื่องร้องเรยีนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยสำมำรถกรอกขอ้มูลใน "แบบการแจ้ง
ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต" ของบรษิทั ซึง่ควรระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 

(1) ลักษณะ และรำยละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน  หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  หรือ 
กำรทุจรติ 

(2) รำยชื่อของบุคคลที่เชื่อว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกบัเหตุกำรณ์ พร้อมมูลเหตุที่ท ำให้เชื่อว่ำบุคคล
ดงักล่ำวมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

(3) วัน เวลำ สถำนที่ และแหล่งข้อมูลที่สำมำรถน ำไปสู่กำรหำพยำนหลักฐำนส ำหรับ 
กำรสอบสวน 

(4) ควำมเสยีหำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ไม่ว่ำในรปูของตวัเงนิ หรอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนต้องเปิดเผยชื่อ และช่องทำงทีส่ำมำรถตดิต่อได้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถสอบถำมขอ้มลู
เพิม่เตมิ หรอืแจง้ควำมคบืหน้ำและผลกำรพจิำรณำใหผู้ร้อ้งเรยีนไดร้บัทรำบ หำกผูร้อ้งเรยีนไม่เปิดเผย 
หรอืแสดงชื่อของตน บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืเบำะแสนัน้ ๆ เขำ้สูก่ระบวนกำร
ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 

9. กรณีผูร้อ้งเรยีนเป็นพนักงำนของบรษิทั แมภ้ำยหลงับรษิทัไดด้ ำเนินกำรสอบสวนตำมขัน้ตอน พบว่ำ
ไม่มกีำรกระท ำผดิตำมที่ได้ร้องเรยีนมำนัน้ บรษิทัจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กบับุคคลที่ให้ขอ้มูล 
หำกเป็นกำรกระท ำโดยสุจรติ โดยไม่ไดเ้ป็นกำรกระท ำดว้ยเจตนำทีใ่หร้ำ้ย หรอืจงใจใหเ้กดิผลในทำง
เสื่อมเสีย หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  บริษัทมีสิทธิที่จะพิจำรณำลงโทษพนักงำนที่ให้ข้อมูลตำม  
"คู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบักำรท ำงำน" ของบรษิทั รวมตลอดถงึกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

10. กำรสอบสวนกำรกระท ำผิด และกำรทุจริต ต้องด ำเนินกำร โดยปรำศจำกอคติใด ๆ เพื่อให้ทรำบ
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย โดยจะตอ้งกระท ำกำรดว้ยควำมเป็นอสิระ และเทีย่งธรรม
เป็นทีต่ัง้ เพื่อพสิูจน์ใหเ้ป็นทีก่ระจ่ำงว่ำเรื่องทีม่กีำรรอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสมำนัน้ผูท้ีถู่กกล่ำวหำได้
กระท ำผดิ หรอืกระท ำทุจรติหรอืไม่ และมหีลกัฐำนทีส่ำมำรถใชย้นืยนั หรอืโตแ้ยง้กำรกระท ำเช่นว่ำนัน้
ได ้   
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หำกพบว่ำมกีำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติเกดิขึ้นจรงิ บรษิทัจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัย และ/หรอื 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูท้ีก่ระท ำผดิ 

11. ในกรณีที่ต้องมกีำรสอบถ้อยค ำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน อำจขอให ้
ผู้ให้ถ้อยค ำให้ถ้อยค ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืโดยกำรบนัทกึเทปเสยีงร่วมด้วยก็ได้ และจะต้องมี
ตวัแทนของฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลเขำ้ร่วมในกำรสอบถอ้ยค ำดว้ยทุกครัง้  

ก ำหนดให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่สอบถ้อยค ำ เป็นผู้จดัท ำบนัทึกกำรสอบถ้อยค ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำง
ชดัเจนและรดักุม และใหผู้ใ้หถ้้อยค ำอ่ำนบนัทกึกำรสอบถ้อยค ำของตนก่อนลงนำมในบนัทกึกำรสอบ
ถ้อยค ำทุกครัง้ หำกผูใ้หถ้้อยค ำปฏเิสธไม่ลงนำมจะต้องบนัทกึหมำยเหตุในเอกสำรบนัทกึถ้อยค ำของ
บุคคลนัน้ ทัง้นี้ ผูท้ีไ่ดเ้ขำ้ร่วมในกำรสอบถอ้ยค ำทุกคนจะตอ้งลงนำมในบนัทกึกำรสอบถอ้ยค ำดว้ย 

12. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้ขึน้ เป็นผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
สอบสวนรำยงำนต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งแลว้แต่กรณี 

13. กรณีที่ด ำเนินกำรสอบสวนแลว้พบว่ำมกีำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติเกดิขึน้จรงิตำมขอ้รอ้งเรยีนหรอื
แจง้เบำะแส บรษิทัจะด ำเนินกำรลงโทษตำม "คู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบักำรท ำงำน" ของบรษิทั   

นอกจำกนัน้ หำกกำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติดงักล่ำวก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อชื่อเสยีง ภำพลกัษณ์ 
ควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของบรษิทั หรอืเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ให้เป็นอ ำนำจ
ของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรพจิำรณำตดัสนิว่ำจะด ำเนินคดตีำม
กฎหมำยกบัผู้กระท ำผดิหรือไม่ร่วมกบัหน่วยงำนกฎหมำยและก ำกบัดูแล และแจ้งผลกำรพจิำรณำ
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อทรำบ 

14. บริษัทจะให้ควำมคุ้มครอง และจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่  คุกคำม เลิกจ้ำง พักงำน ลงโทษ 
ทำงวินัย หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำง ๆ ต่อพนักงำนที่ได้ร้องเรียน แจ้งเบำะแส หรือให้ข้อมูล 
กำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ รวมทัง้ผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอื หรอืช่วยเหลอืในกำรสอบสวนดว้ยเจตนำสุจรติ 
หำกพบว่ำผูใ้ดกต็ำมกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัจะลงโทษทำงวนิัยกบับุคคลผู้
นัน้ทนัท ี 

อนึ่ง หำกผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอื หรอืช่วยเหลอืในกำรสอบสวนถูกขม่ขู่ คุกคำมใหร้ำยงำน
ต่อฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลโดยทนัท ีเพื่อใหด้ ำเนินกำรใหค้วำมคุม้ครองตำมควำมเหมำะสมเป็นกรณีไป 
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15. ผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบักำรรอ้งเรยีน หรอืกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติ มหีน้ำทีใ่นกำร
เกบ็รกัษำขอ้มูลทีต่นไดร้บัมำไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ กต็ำมไวเ้ป็นควำมลบั โดยหำ้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มูล
เช่นว่ำนัน้แก่บุคคลใดก็ตำม เว้นแต่เป็นกรณีที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยเนื่องจำกกำรปฏบิตัิงำน หรอืเป็น 
กำรปฏบิตัติำมทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ 

16. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนสรุปกำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำผิด  และ 
กำรทุจรติ ทัง้ที่ได้ด ำเนินกำรพจิำรณำแล้ว หรอือยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำสอบสวนให้คณะกรรมกำร
บรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้รำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17. หำกมีข้อสงสยั หรือค ำถำมใด ๆ เกี่ยวกบันโยบำยฉบบันี้  สำมำรถสอบถำมฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล หรอืฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลของบรษิทั 

18. ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนควรอ่ำนท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยฉบบันี้ร่วมกบัเอกสำรดงัต่อไปนี้ 

(1)  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

(2) จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

(3)  คู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบักำรท ำงำน 

19. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑฉ์บบันี้  โดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล จะทบทวนและปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ำรรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ กำรสอบสวน และกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูฉบบันี้ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัเกณฑก์ำรรบัเรื่องร้องเรยีน และเบำะแสกำรกระท ำผดิ และกำรทุจรติกำรสอบสวน และกำรคุม้ครองผู้ให้

ข้อมูล (Whistleblowing & Complaints Procedure) ฉบับนี้  ได้รบักำรทบทวนและได้รบักำรอนุมตัิให้แก้ไข

เพิม่เตมิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่6/2565 เมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2565 และใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่

16 ธนัวำคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

(ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต)ิ 

  ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

   บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) 

tanutchaya.piy
Placed Image
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แบบการแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 
(Misconduct & Fraud Report Form) 

 
วนัทีร่ำยงำน_________________________________ 

  Date of Report     

ชื่อ-นำมสกุล ผูร้อ้งเรยีน / แจง้เบำะแส_________________________________________________ 
Whistle Blower’s Name 
 
ทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถตดิต่อได_้___________________________________________________________ 
Contact Address 
 
หมำยเลขโทรศพัท_์________________________________  อเีมล_________________________ 
Telephone Number        Email Address 
 
ชื่อบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีร่อ้งเรยีน / แจง้เบำะแส______________________________________ 
Related Company’s Name 
 
วนัทีเ่กดิเหตุ พบเหน็ หรอืรบัทรำบกำรกระท ำควำมผดิ หรอืกำรทุจรติ_________________________ 
Date of Incident or Discovered Misconduct or Fraud 
 
โปรดระบลุกัษณะ และรำยละเอยีดของเรื่องทีร่อ้งเรยีน / แจง้เบำะแส กำรกระท ำผดิ หรอืกำรทุจรติ 
Please specify nature and details of misconduct or fraud complaints 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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รำยชื่อของบุคคลที่เชื่อว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ พร้อมมูลเหตุที่ท ำให้เชื่อว่ำบุคคลดังกล่ำวมีส่วน
เกีย่วขอ้ง / Name of Person(s) believed to be involved in incident and the basis for such belief 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
แหล่งขอ้มลูทีส่ำมำรถน ำไปสูก่ำรหำพยำนหลกัฐำนส ำหรบักำรสอบสวน 
Source of information leading to find out evidence for investigation 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ควำมเสยีหำยทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ไม่ว่ำในรปูของตวัเงนิ หรอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง 
Estimate the suspected loss in money or other assets value which are involved  
 
______________________________________________________________________________ 
 
หมำยเหต ุสำมำรถแนบเอกสำรอื่นใดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี  
Remark Additional attachment (if any) 

 
ลงลำยมอืชื่อผูร้อ้งเรยีน / แจง้เบำะแส______________________________ 

   Whistle Blower’s Signature 




