
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      (แบบคําร	องเรียน๑) 
 
แบบคําร�องทุกข�/ร�องเรียน (ด	วยตนเอง)   
 

ท่ีศูนย�รับเรื่องร	องเรียน  
องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม  

วันท่ี......... เดือน.......................... พ.ศ. ...............  
เรื่อง ...............................................................................................................................................  
เรียน นายกองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 

ข	าพเจ	า............................................. อายุ..............ป) อยู บ	านเลขท่ี.................... หมู ท่ี...........  
ตําบล................................. อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท�........................  
อาชีพ..............................................................ตําแหน ง.....................................................................................  
ถือบัตร......................................................................เลขท่ี................................................................................  
ออกโดย..........................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.................................  
มีความประสงค�ขอร	องทุกข�/ร	องเรียน เพ่ือให	องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม พิจารณาดําเนินการช วยเหลือ
หรือแก	ไขป4ญหาในเรื่อง……….............................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

ท้ังนี้ ข	าพเจ	าขอรับรองว าคําร	องทุกข�/ร	องเรียนตามข	างต	นเป7นจริง และยินดีรับผิดชอบท้ัง
ทางแพ งและทางอาญาหากจะพึงมี โดยข	าพเจ	าขอส งเอกสารหลักฐานประกอบการร	องทุกข�/ร	องเรียน (ถ	ามี) 
ได	แก   

๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๒) ................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๔) ................................................................................................... จํานวน............ชุด  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต อไป  
 

   ขอแสดงความนับถือ  
 
 

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

        ผู	ร	องทุกข�/ร	องเรียน 



(แบบคําร	องเรียน ๒) 
 

แบบคําร�องทุกข�/ร�องเรียน (โทรศัพท�) 
 

   ท่ีศูนย�รับเรื่องร	องเรียน  
   องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 
 

วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………......  
 

เรื่อง ...............................................................................................................................................  
เรียน นายกองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 

ข	าพเจ	า............................................... อายุ.........ป) อยู บ	านเลขท่ี...................... หมู ท่ี…........  
ถนน.....................ใ..........ตําบล........................ อําเภอ................................. จังหวัด........................................ 
โทรศัพท�..................................อาชีพ......................................ตําแหน ง..............................................................  
มีความประสงค�ขอร	องทุกข�/ร	องเรียน เพ่ือให	องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทามพิจารณาดําเนินการ
ช วยเหลือหรือแก	ไขป4ญหาในเรื่อง……….............................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
โดยขออ	าง.........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เป7นพยานหลักฐานประกอบ  

ท้ังนี้ ข	าพเจ	าขอรับรองว าคําร	องทุกข�/ร	องเรียนตามข	างต	นเป7นจริง และ จนท.ได	แจ	งให	
ข	าพเจ	าทราบแล	วว าหากเป7นคําร	องท่ีไม สุจริตอาจต	องรับผิดตามกฎหมายได	  

 
 

    ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู	รับเรื่อง  
(...........................................)  

วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ...............  
เวลา............................... 

 



                                    แบบแจ�งการรับเรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียน                 (ตอบข	อร	องเรียน ๑)  
 
 
 
 

 
 

ท่ี ปจ ๗๖๗๐๑.๑ /...............                              ท่ีทําการองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 
    อําเภอศรีมหาโพธิ ปจ ๒๕๑๔๐ 

                
 

วันท่ี........เดือน...................... พ.ศ. .........  
 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร	องทุกข�/ร	องเรียน  
 

เรียน ………………………………………………………………..  
 

ตามท่ีท านได	ร	องทุกข�/ร	องเรียน ผ านศูนย�รับเรื่องร	องเรียนองค�การบริหารส วนตําบลบ	าน
ทาม โดยทาง (   ) หนังสือร	องเรียนทางไปรษณีย� (   ) ด	วยตนเอง (   ) ทางโทรศัพท�  
(   ) อ่ืนๆ ........................................................................................................................................................  
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง...................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………นั้น  

องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม ได	ลงทะเบียนรับเรื่องร	องทุกข�/ร	องเรียนของท านไว	แล	ว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี..........................................ลงวันท่ี......................................................และ
องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม ได	พิจารณาเรื่องของท านแล	วเห็นว า  

(  ) เป7นเรื่องท่ีอยู ในอํานาจหน	าท่ีขององค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม และได	มอบหมาย
ให	……………………................................................................................เป7นหน วยตรวจสอบและดําเนินการ  

(  ) เป7นเรื่องท่ีไม อยู ในอํานาจหน	าท่ีขององค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม และได	จัดส ง
เรื่องให	........................................................................................ซ่ึงเป7นหน วยงานท่ีมีอํานาจหน	าท่ีเก่ียวข	อง
ดําเนินการต อไปแล	วท้ังนี้ ท านสามารถติดต อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน วยงานดังกล าวได	
อีกทางหนึ่ง  

(  ) เป7นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไว	เป7นการเฉพาะแล	ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให	ท านดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว	ต อไป  

 

จึงแจ	งมาเพ่ือทราบ  
      ขอแสดงความนับถือ 

 

                     (นายกนก  บํารุงโลก) 
            นายกองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 

 



                 แบบแจ�งผลการดําเนินการต!อเรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียน         (ตอบข	อร	องเรียน ๒) 

 

 

 

ท่ี ปจ ๗๖๗๐๑.๑/...............                                            ท่ีทําการองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 
                  อําเภอศรีมหาโพธิ ปจ ๒๕๑๔๐ 

 

                                       วันท่ี........เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจ	งผลการดาเนินการต อเรื่องร	องทุกข�/ร	องเรียน  
 

เรียน ………………………………………………………………..  
 

อ	างถึง หนังสือองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม ท่ี ปจ ๗๖๗๐๑.๑/............. ลงวันท่ี.....................................  
 

สิ่งท่ีส งมาด	วย  ๑. ...........................................................................................................................................  
๒. ..........................................................................................................................................  
๓. .......................................................................................................................................... 
 

ตามท่ีองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม (ศูนย�รับเรื่องร	องเรียน) ได	แจ	งตอบรับการรับเรื่อง
ร	องทุกข�/ร	องเรียนของท านตามท่ีท านได	ร	องทุกข�/ร	องเรียนไว	 ความละเอียดแจ	งแล	ว นั้น  

 

องค�การบริหารส วนตําบลบ	านทามได	รับแจ	งผลการดาเนินการจากส วนราชการ/หน วยงานท่ี
เก่ียวข	องตามประเด็นท่ีท านได	ร	องทุกข�/ร	องเรียนแล	ว ปรากฏข	อเท็จจริงโดยสรุปว า………………………………….  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส งมาพร	อมนี้  
ท้ังนี้ หากท านไม เห็นด	วยประการใด ขอให	แจ	งคัดค	านพร	อมพยานหลักฐานประกอบด	วย  
 

จึงแจ	งมาเพ่ือทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

                          (นายกนก  บํารุงโลก) 
        นายกองค�การบริหารส วนตําบลบ	านทาม 

 

 



การกรอกข�อมูลร�องเรียนผ!านเว็บไซต�ขององค�การบริหารส!วนตําบลบ�านทาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการกรอกข�อมูลร�องเรียนทางเว็บไซด�  
๑. เข	าเว็บไซต� http://www.bantam.go.th 
๒. เข	าหน	าหลักเว็บไซต� 
๓. เลือกเมนูซ	ายมือรับเรื่องร	องทุกข�  
๔. พิมพ�รายละเอียด ข	อความท่ีประสงค�จะร	องทุกข�  
๕. ช องร	องทุกข�โดย : ให	กรอกชื่อผู	รู	ทุกข� ร	องเรียน  
๖. กรอกช องโทรศัพท� 
๗. กรอกอีเมล� 
กดปุUมส งข	อความ 
 
หมายเหตุ หากกรอกข	อมูลไม ครบ ระบบจะไม ส งข	อมูลหรือไม รับข	อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


