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ค าน า 

                            คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบางกรวย จัดท าขึ้นเพ่ือ 
เป็นแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  ตลอดจนกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชน
ผู้รับบริการเข้าใจข้ันตอน ระยะเวลาให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลเมือง 
บางกรวยฉบับนี้ขึ้น    
  

                                                                                       กองวิชาการและแผนงาน     

                                                                                         เทศบาลเมืองบางกรวย 

                                                                                            กันยายน 2561  
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

เทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติราชการ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทศบาลเมือง
บางกรวย จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมือง  
บางกรวย มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 3. เพ่ือเผยแพร่ให้กับกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลเมืองบางกรวยทราบกระบวนการ
ร้องเรียน  
 4. เพือ่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
3. สถานที่ตั้ง  
 ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-จงถนอม ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่อง
ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน  
5. ค าจ ากัดความ 
 ผู้รับบริการ      หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
           - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย  
           - หนว่ยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล 
           * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้ความหมายรวมถึงองค์กรอิสระ  
             องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
           * เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
                      และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะ 
                      อ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
   - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
   - ผู้มีส่วนได้เสีย  
   - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ  
   - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ผู้มีส่วนได้เสีย                หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ           
                  ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน                                             

                                    เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
 การจัดการข้อร้องเรียน     หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน    
        ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์     หมายถึง ประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทาง                                      
                                   ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน ร้องทุกข ์การให ้ 
                                   ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน   หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย 
                                   ตนเอง ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ Face Book  
เจ้าหน้าที ่   หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
ข้อร้องเรียน   หมายถึง เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถาม  
                                   หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของ 
                                   หน่วยงาน 
ค าร้องเรียน   หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่รับเรื่อง 
                                   ร้องเรียน ร้องทุกข ์หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง หรือมีรายละเอียด 
                                   อย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้  
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
                                   มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน   หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน        
                                   ทีไ่ด้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
           เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน  
  8.1 ประชาสัมพันธ์ การบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ 
  8.2 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
  8.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการรับ
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  
9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับเรื่องและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้  
   

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่อทาง 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
02-4430610-9 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทางตู้แสดงความ
คิดเห็น 

1 สัปดาห์ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Application 
ระบบรับเรื่องแจ้งเหตุจาก
ประชาชน 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
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10. การบันทึกข้อร้องเรียน  
 10.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 
 10.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก  
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
11. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ  
 11.1 การขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอไดท้ันท ี
 11.2 ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การลอกท่อระบายน้ า บริการซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด ถนนช ารุด ตัดต้นไม้ 
เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
 11.3 ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย ให้ด าเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 11.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
12. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่หรือผู้มี
ค าสั่งมอบหมายรับผิดชอบจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
13. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
 13.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 13.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ  
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน  
14. มาตรฐานงาน  
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีค าสั่งมอบหมายรับผิดชอบรับเรื่อง 
ร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางกรวย ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ท าการ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)                                             (แบบค าร้อง ๑)     
                                                                                        เทศบาลเมืองบางกรวย 
                                                                                        ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย                                                                                                                                                                                                        

จังหวัดนนทบุรี 11130  
                                                วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................................  
เรื่อง  ....................................................................................... เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย 
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.. ............... หมู่ที่....... 
ต าบล................................อ าเภอ...................................จังหวัด........................โทรศัพท์ ................. .................   
อาชีพ......................................................ต าแหน่ง ............................................ ......ถือบัตร............................... 
เลขที่ ......................................................................................ออกโดย.......................... ....................................
วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพ่ือให้ เทศบาลเมืองบางกรวย พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
..................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................ ....................................  
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาหากจะพึงมี  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่  
๑)...........................................................................................จ านวน......................ชุด  
๒)...........................................................................................จ านวน......................ชุด  
๓)...........................................................................................จ านวน......................ชุด 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป   
                                                   ขอแสดงความนับถือ  
  
                                               (............................................) 
                                                         ผู้ร้องทุกข์           
                          หมายเลขโทรศัพท์...............................................  
  
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)       (แบบค าร้อง 2) 
                                                                        เทศบาลเมืองบางกรวย 

                                                                                        ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย                                                                                                                                                                                                        
จังหวัดนนทบุรี 11130  

                                                วันที่...................เดอืน................................พ.ศ...................................  
เรื่อง  .......................................................................................... เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย  
ข้าพเจ้า................................................................อายุ................ป ีอยู่บ้านเลขท่ี... ..................... หมู่ที่................
ต าบล...................................อ าเภอ................................จังหวัด..............................โทรศัพท์ .............................
อาชีพ.......................................ต าแหน่ง.......................................................ถือบัตร .......................................... 
เลขที่..............................................ออกโดย................................................. วันออกบัตร........ ...........................
บัตรหมดอายุ............................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้เทศบาลเมืองบางกรวย 
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. .......................................  
โดยขออ้าง………………………………….……………………………………………………………………เปน็หลักฐานประกอบ
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย  
ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ว่าหากเป็นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีไม่สุจริต อาจต้องรับผิดทางกฎหมายได้                                           
                        
                                                          (ลงชื่อ)................................................    
                                                               (....................................................)       
                                                          ต าแหน่ง..............................................    
                                                   วันที่.............เดอืน..............................พ.ศ............. 
                                                                  เวลา………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        (ตอบข้อร้องเรียน ๑)  
                                                            
                                        
 
 
 
ที่ .........................                                                                  เทศบาลเมืองบางกรวย 
                                                                                        ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย                                                                                                                                                                                                        

จังหวัดนนทบุรี 11130  
                                                  
                                                            วันที่................เดือน............................พ.ศ........................... 
 เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 เรียน………………………………………………………  
                          ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังเทศบาลเมืองบางกรวย โดยทาง 
 (    ) หนังสือร้องเรียน  (    )   ด้วยตนเอง   (    )   ทางโทรศัพท์   (    )  อ่ืน ๆ................................................... 
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............เกี่ยวกับเรื่อง........... ....................................................................  นั้น  
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ท่านไว้แล้ว  ตามทะเบียนรับเรื่องฯ 
เลขรับที่...................ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ............. และเทศบาลเมืองบางกรวย ได้พิจารณา
เรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  
                              (    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวยและได้มอบหมายให้
.........................................................เบอรโ์ทรศัพท์......................................เป็นหน่วย ตรวจสอบและด าเนินการ  
                               (    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย และได้จัดส่งเรื่องให้
.........................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผล โดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว
ได้อีกทางหนึ่ง  
                             (    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
ตามกฎหมาย....................................................................................................................................จึงขอให้ท่าน 
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 
                             จึงเรยีนมาเพ่ือทราบ  
                                                            ขอแสดงความรับถือ  
  

                  (.............................................)                                                                  
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 
โทรศัพท์ 02-4430610-9 
 



             ตัวอย่างแบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ตอบข้อร้องเรียน ๒) 
  
                                                              
 
 
 
        
ที่ .........................                                                                  เทศบาลเมืองบางกรวย 
                                                                                        ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย                                                                                                                                                                                                        

จังหวัดนนทบุรี 11130  
                                                            วันที่....................เดือน..........................พ.ศ...................... 
เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
เรียน………………………………………………………  
อ้างถึง  หนังสือ เทศบาลเมืองบางกรวย ที่ ................./.....................ลงวันที่................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑................................................................................................... ...........................................                 

2............................................................................................ ..................................................  
๓........................................................................................................ ......................................  

                  ตามท่ี เทศบาลเมืองบางกรวย ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ของท่าน ตามที่
ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับแจ้งผลการด าเนินการ
จากส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปได้ดังนี้ 
........................................................................................ ................................................................................ 
........................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................... ......................................................................... 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้าน 
พร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย   
                  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
                                                            ขอแสดงความรับถือ  
  
                                                        (..........................................)                                                

            นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย 
 
ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองบางกรวย 
โทรศัพท์ 02-4430610-9 
 


