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ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรออกจำกระบบส ำหรับระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 
ขัน้ตอนที่ 1 เลือก  ดงัรูปที่ 10 

ขัน้ตอนที่ 2 เลือก   ดงัรูปที่ 10  
 

 
รูปที่ 10 หนา้จอการออกจากระบบ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 12  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ส ำหรับระบบปฏิบัตกิำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 11 หลงัจำกนัน้จะแสดงหน้ำจอให้ระบคุวำม
ประสงค์ในกำรด ำเนนิกำร ดงัรูปที่ 12 

 

 
รูปที่ 11 หนา้จอแสดงเมนู “ร้องเรียนร้องทกุข์” 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 13  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

 
รูปที่ 12 หน้ำจอกำรระบคุวำมประสงค์ในกำรด ำเนนิกำร 

 
  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 14  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 กดที่ “ประเภทงำนบริกำร” หลงัจำกนัน้ให้เลือกประเภทงำนบริกำรที่ต้องกำร ดงัรูปที่ 13  
 

 
รูปที่ 13 หนา้จอการเลือกประเภทงานบริการ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 15  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 3 กดที่ “ประเภทเร่ืองร้องเรียนหลกั” หลงัจำกนัน้ให้เลือกประเภทเร่ืองร้องเรียนหลกัที่ต้องกำร ดงัรูป
ที่ 14 

 

 
รูปที่ 14 หนา้จอการเลือกประเภทเร่ืองร้องเรียนหลกั 

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 16  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 4 กดที่ “ประเภทเร่ืองร้องเรียนรอง” หลงัจำกนัน้ให้เลือกประเภทเร่ืองร้องเรียนรองที่ต้องกำร ดงัรูปที่ 
15 

 

 
รูปที่ 15 หนา้จอการเลือกประเภทเร่ืองร้องเรียนหลกั 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 17  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 5 ก ำหนดชื่อเร่ืองตำมต้องกำร และระบรุำยละเอียดควำมประสงค์ในกำรด ำนเนินกำรที่ต้องกำร 

หลงัจำกนัน้ให้กดที่ปุ่ ม  ดงัรูปที่ 16 หลงัจำกนัน้จะปรำกฏหน้ำจอกำรระบขุ้อมลูผู้ถกู
ร้องทกุข์ ดงัรูปที่ 17 

 

 
รูปที่ 16 หนา้จอการก าหนดชื่อเร่ืองและรายละเอียดความประสงค์ในการด าเนินการ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 18  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

 
รูปที่ 17 หนา้จอการระบขุ้อมูลผู้ถกูร้องทกุข์ 

 
  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 19  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 6 กด  ที่หวัข้อ “กระทรวง” เพื่อค้นหำ “กระทรวง” ที่ต้องกำรระบใุห้เป็นผู้ถกูร้องเรียนร้องทกุข์ 
ดงัรูปที่ 17 หลงัจำกนัน้ให้กดเลือก “กระทรวง” ที่ต้องกำร ดงัรูปที่ 18 

 

 
รูปที่ 18 หนา้จอการเลือกกระทรวงที่ถกูร้องเรียนร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 20  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 6 กด  ที่หวัข้อ “กรม/กอง” เพื่อค้นหำ “กรม/กอง” ที่อยู่ภำยใต้กระทรวงที่ถกูร้อง ที่ต้องกำร

ระบใุห้เป็นผู้ถกูร้องเรียนร้องทกุข์ หลงัจำกนัน้ให้กดที่ปุ่ ม  ดงัรูปที่ 19 *หมายเหต ุ
สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 รายการ 

 

 
รูปที่ 19 หนา้จอการเลือกกรม/กอง ที่อยู่ภายใต้กระทรวงทีถู่กร้องเรียนร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 21  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 7 กด         เพื่อเพิ่ม “นิติบคุคล” ที่ถกูร้องเรียน/ร้องทกุข์ หลงัจำกนัน้ให้ระบขุ้อมลู “นิติบคุคล” ที่ถกู

ร้องเรียน/ร้องทกุข์ให้ถกูต้องครบถ้วน ดงัรูปที่ 20 เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ ม  
 

 
รูปที่ 20 หนา้จอการระบขุ้อมูลนิติบคุคลที่ถูกร้องเรียน/ร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 22  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 7 กด         เพื่อเพิ่ม “บคุคล” ที่ถกูร้องเรียน/ร้องทกุข์ หลงัจำกนัน้ให้ระบขุ้อมลู “บคุคล” ที่ถกู

ร้องเรียน/ร้องทกุข์ให้ถกูต้องครบถ้วน เสร็จแล้วให้กด  ดงัรูปที่ 21  
 

 
รูปที่ 21 หนา้จอการระบขุ้อมูลบคุคลทีถู่กร้องเรียน/ร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 23  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 8 หำกไม่ต้องกำรข้อมลูใด ให้กดที่ปุ่ ม  เพื่อลบข้อมลูที่ไม่ต้องกำร เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ ม 

 ดงัรูปที่ 22  หลงัจำกนัน้จะปรำกฏหน้ำจอกำรระบจุดุเกิดเหต ุดงัรูปที่ 23 
 

 
รูปที่ 22 หนา้จอสรุปรายการผู้ถกูร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 24  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

 
รูปที่ 23 หนา้จอการระบจุุดเกิดเหต ุ

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 25  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 9 กดที่ปุ่ ม  เพื่อระบจุดุเกิดเหต ุดงัรูปที่ 23 หลงัจำกนัน้จะปรำกฏหน้ำจอ 
แผนทีข่ึน้มำ ดงัรูปที่ 24 

 

 
รูปที่ 24 หนา้จอแผนที ่

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 26  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 10 พิมพ์ชื่อจดุเกิดเหตทุี่ต้องกำรค้นหำ หลงัจำกนัน้จะปรำกฏข้อมลูสถำนที่ขึน้มำ ให้กดเลือกชื่อ
สถำนที่ที่ต้องกำร ดงัรูปที่ 25 

 

 
รูปที่ 25 หนา้จอการระบจุุดเกิดเหตดุ้วย Google Map 

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 27  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 11 หลงัจำกนัน้ให้กดลงไปให้ตรงจดุเกิดเหตมุำกที่สดุ เสร็จแล้วให้กด  ดงัรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 หนา้จอการปักหมดุจุดเกิดเหต ุ

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 28  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 12 ระบ ุ“วนั/เดือน/ปี” ที่เกิดเหต ุหลงัจำกนัน้ให้ระบรุำยละเอียดเหตกุำรณ์ หลงัจำกนัน้ให้กดที่ปุ่ ม 

 ดงัรูปที่ 27 
 

 
รูปที่ 27 หนา้จอการระบ ุ“วนั/เดือน/ปี” ที่เกิดเหต ุและรายละเอียดเหตกุารณ์ 

 
  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 29  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 13 กดที่  เพื่อเพิ่มหลกัฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทกุข์ ดงัรูปที่ 28  
 

 
รูปที่ 28 หนา้จอการเพ่ิมรูปประกอบการร้องเรียน/ร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 30  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 14 กดที่ “เลือกรูป Library” เพื่อเลือกภำพหลกัฐำนที่จดัเก็บภำยในเคร่ือง หรือกดที่ “ถ่ำยรูปจำก
กล้อง” เพื่อถ่ำยภำพหลกัฐำนจำกกล้อง ดงัรูปที่ 29 เสร็จแล้วให้กด  

 

 
รูปที่ 29 หนา้จอการเลือกวิธีแนบหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทกุข์ 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 31  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรตรวจสอบสถำนะเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร
แอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 30 
 

 
รูปที่ 30 หนา้จอแสดงเมนูการใช้งาน 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 32  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 เลือกเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ที่ต้องกำร ดงัรูปที่ 31 
 

 
รูปที่ 31 หนา้จอรายการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 33  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 3 ดรูำยละเอียดและสถำนะปัจจบุนัของเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ ดงัรูปที่ 32 
 

 
รูปที่ 32 หนา้จอรายละเอียดและสถานะปัจจุบนัของเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 34  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรตดิตำมเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ ส ำหรับระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 33  
 

 
รูปที่ 33 หนา้จอการเข้าระบบติดตามเร่ือง 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 35  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 ระบรุหสัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ ที่ต้องกำรติดตำม และหมำยเลขบตัรประชำชนของตนเองให้
ถกูต้องครบถ้วน ดงัรูปที่ 34 หลงัจำกนัน้ให้กด  

 

 
รูปที่ 34 หนา้จอการติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 36  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรใช้งำนคู่มอืกำรใช้งำน ส ำหรับระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 35 
 

 
รูปที่ 35 หนา้จอการใช้งานคู่มือการใช้งาน 

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 37  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรใช้งำนโทรศัพท์สำยด่วนส ำหรับระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่   ดงัรูปที่ 36 
 

 
รูปที่ 36 หนา้จอการเข้าใช้งานโทรศพัท์สายด่วน 

  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 38  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 เลือกโทรศพัท์สำยด่วนที่ต้องกำรดงัรูปที่ 37  
 

 
รูปที่ 37 หนา้จอรายการโทรศพัท์สายด่วน 

 
  



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 39  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

กำรแก้ไขข้อมลูส่วนตัว ส ำหรับระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 38 
 

 
รูปที่ 38 หนา้จอการใช้งานเมนูแก้ไขข้อมูลสว่นตวั 

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรปรับปรุงและพฒันำระบบงำนรับและตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ด ำรงธรรม 

 
 

 หน้า | 40  
ผู้จดัท ำ: บริษัท เดอะโซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ำกดั 
หน่วยงำน: ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ขัน้ตอนที่ 2 กรอกรำยละเอียดที่ต้องกำรแก้ไข หลงัจำกนัน้ให้กดที่ปุ่ ม  ดงัรูปที่ 39 
 

 
รูปที่ 39 หนา้จอการแก้ไขข้อมูลส่วนตวั 

 
 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
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กำรเปลี่ยนพำสเวิร์ด ส ำหรับระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์และไอโอเอส 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกที่  ดงัรูปที่ 40 
 

 
รูปที่ 40 หนา้จอการใช้งานเมนูแก้ไขข้อมูลสว่นตวั 

 



ชื่อเอกสำร: คู่มอืกำรใช้งำนระบบร้องเรียนร้องทกุข์ผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น (ส ำหรับประชำชน) 
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ขัน้ตอนที่ 2 กดเลือกไปที่ “เปลีย่นรหสัผำ่น” หลงัจำกนัน้ให้ระบรุหสัผ่ำนเดิมให้ถกูต้อง หลงัจำกนัน้ให้ระบุ
รหสัผำ่นใหม่ที่ต้องกำร หลงัจำกนัน้ให้ระบรุหสัผำ่นใหม่ซ ำ้อีกครัง้ หลงัจำกนัน้ให้กดที่ปุ่ ม 

 ดงัรูปที่ 41 
 

 
รูปที่ 41 หนา้จอการเปลีย่นรหสัผา่น 

 


