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เทศบาลเมืองบุรีรัมย� 

     ��������	
�������� ���
�������ก���������������
���
���� ��
��!ก�  ������
��	
�������� �"	#
�$%��������
�
�ก��&�'"�(��������� �
����!ก�'ก�$)!�!���#��$ 
���"..�.��
������� ��
�
����!ก� ".�.2540   

     /�����01�����ก���
���
���� �0�!�
�������� 2 �!�� 
���
���1��� 	
  34#����� �
�
�����!ก� 1��� 	
"��"�
����� '�)���� �
	#� 2 ���
��ก�$)!�!� ����ก�

����
���5�6� ����ก5��
ก �
��
������� �ก�$7��������
���"..�.��
������� �8 
ก��1�����01�$)!�!�����
��������  /���������$%�
1���1������ก91���ก��1�� 

     �
ก��ก��������ก�������
�������
������� �

���5ก�
��ก ��
�������
��	
�������� &�����5��3�� 
�"	#
01�"��ก���  1	

$)!�!���#��$ ���:����:4�

����ก���	
������������������������������������ ����� �����ก���	
��������� 

ก ����!�� 3  ��ก#$% �����& 

1. ก���	
��� )�ก��ก ����*���������������!	��+��+,*���-ก�����.�/ก#� 

 	�%-�-��������!������������� 7  1��� +.�./.�������������2  
)������������������������������������+��+,*���-ก�����.�/ก#�  �-��  )3�������1�% 
ก�������3,ก����ก��� ��������  � ��������������� �3�4   �5������������+6������/�������������   
ก7 ���3$%�������� ���/��3�/ 3 ����� �����6����� ��6�������*�����8&�)����9�+����ก7 

2. ก���	
���)�ก���������������������ก ����!��  *��	�%-�-�����������!�� 

 	�%-�-�������������� �������� 9 1��� +.�./.�������������2 
��������������������*���������� ������� !��*��	�%-�-�����������!��   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ก���	
���������������	�%-�-���3 ����	<�ก���=+�%�� 

 	�%-�-������������ �������� 11 1���+.�./.�������������2  
������������� ������������������������&�*��1ก������9�*����������3�� 
*�����>�)���>���6�9�*���������/3 ��� 

ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร เทศบาลเมอืงบุรีรัมย� ...ในป�จจุบัน 
สถานที่ใหบริการศูนยขอมลูขาวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีระมย บริเวณหองโถงชะ้น 1 อาคารสํานะกงานเทศบาลเมืองบุรีระมย   
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เทศบาลเมืองบุรีรมัย�  ได�กําหนดช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนร�องทุกข�ไว�  7 ช�องทาง ดังนี ้
1 ติดต�อด�วยตนเอง  

2 ทางไปรษณีย� ส�งถึง “สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เลขท่ี 9 ถนนรมย�บุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

    จังหวัดบุรีรัมย� 31000” 

3 ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย� 

4 ทางอีเมล�อิเล็กทรอนิกส� - Email Address : admin@buriramcity.go.th 

5 ตู�รับฟIงความคิดเห็น บริเวณห�องโถงชั้น 1 

6 ทางโทรศัพท� หมายเลข 0 4460 2345 

7 อ่ืนๆ เช�น เว็บไซต� www.buriramcity.go.th / เฟสบุWคเพจ “เทศบาลเมืองบุรีรัมย�” 

สรุปสรุปสรุปสรุปสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆสถิติการรบัเรือ่งร�องเรยีนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย�ผ�านช�องทางต�าง ๆ    
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