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บทที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

1.1 ความเปนมา 
  นโยบายรัฐบาล ไดใหความสําคัญในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
โดยมีศูนยรับเรื่องรองเรียน ทําเนียบรัฐบาล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ซึ่งกําหนดใหทุกกระทรวง กรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหความสําคัญ
กับการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม 
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล เปนหนวยงานผูแทนกระทรวงแรงงาน
ดําเนินภารกิจของกระทรวงแรงงานที่มีความหลากหลาย เชน งานบริการขอมูลขาวสารดานแรงงาน  
การสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาฝมือแรงงาน สิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานแรงงาน และการรองทุกข/
รองเรียน ดานแรงงาน ประกอบกับ กระทรวงแรงงานมีนโยบายท่ีจะสงเสริมใหประชาชนคนไทยทุกคน  
มีงานทํา ไดรับความคุมครองในการทํางานตามกฎหมายและมีความมั่นคงในการทํางานที่ย่ังยืน  
ซึ่งภารกิจดังกลาวกระทรวงแรงงานไดมอบหมายใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน เปนศูนยรับเรื่องรองทุกขกระทรวงแรงงาน เพ่ือเปนศูนยใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา 
อธิบายขั้นตอนการดําเนินการภารกิจกระทรวง รับเรื่องรองทุกข/รองเรียนเพ่ือสงตอไปที่หนวยงาน  
ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือดําเนินการแกไขปญหารองทุกข/รองเรียนใหไดขอยุติตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
  1. 2.1 เพ่ือใหทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียน 
  1. 2.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการเรื่องราวรองทุกขใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และโปรงใสในการใหบริการ 
    1. 2.3 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 
  1. 2.4 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการย่ืนขอรับบริการ 

1.3 คําจํากัดความ 
   “คํารองทุกข ” ตามความหมายของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 หมายความวา คํารองทุกขท่ีผูรองทุกขไดย่ืนหรือสงตอเจาหนาที่ ณ สวน
ราชการตามระเบียบนี้ และหมายความรวมถึงคํารองทุกขที่ไดย่ืนแกไขเพ่ิมเติมคํารองทุกขเดิม โดยมี
ประเด็นหรือขอเท็จจริงใหมดวย 
   “การรองทุกข ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25 54 
หนา 974 ไดใหคํานิยามการรองทุกขวา บอกความทุกขเพ่ือขอใหชวยเหลือ 
   “การรองเรียน ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.25 54 
หนา 974 ไดใหคํานิยามการรองเรียนวา เสนอเรื่องราว 
  กลาวโดยสรุปแลว วิธีการรองทุกขและการรองเรียนสามารถกระทําไดโดยวาจาหรือเปน
หนังสือก็ได  การรองทุกขเปนการรองขอของผูที่ไดรับความเดือดรอนจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ  
หลายเรื่อง นําความทุกขในเรื่องนั้นไปบอกกลาวตอผูอื่นเพ่ือใหชวยเหลือ สวนการรองเรียนเปนการเสนอ 
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เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง โดยกลาวหาวามีการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย แก 
ผูรองเรียนหรือผูอื่น และผูรองเรียนอาจจะไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนจากเรื่องราวที่เสนอไปนั้นก็ได 

1.4 ชองทางการใหบริการงานรองทุกข/รองเรียน 
   1. 4.1 ประชาชนติดตอดวยตนเองท่ีกระทรวงแรงงาน               
   1. 4.2 ประชาชนย่ืนหนังสือหรือจดหมายรองทุกข/รองเรียน  
   1. 4.3 ประชาชนติดตอทางโทรศัพท  
   1.4.4 ประชาชนรองเรียนผานทางศูนยดํารงธรรม 
   1.4.5 ประชาชนรองเรียนผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน/สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

1.5 การจําแนกประเภทของเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
  จําแนกเรื่องรองทุกข/รองเรียนตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประเภทขอรองเรียน         
ที่ผูรองเรียนมา ดังนี้ 
   1. 5.1 เรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับ กรมการจัดหางาน ไดแก  
        - แรงงานตางดาว   
        - จัดหางานในประเทศ     
       - จัดหางานไปตางประเทศ  
       - รองเรียนขาราชการ/เจาหนาที่   
       - เสนอแนะขอคิดเห็น    
       - เรื่องอื่นๆ 
   1. 5.2 เรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก    
       - การพัฒนาฝมือแรงงาน 
       - กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
       - รองเรียนขาราชการ/เจาหนาที่   
       - เสนอแนะความคิดเห็น   
       - เรื่องอื่นๆ 
   1. 5.3 เรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดแก   

       - การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก การกระทําอันไมเปนธรรม (ถูกลด
เงินเดือน ถูกบีบใหออกจากงาน ถูกใหออกจากงาน ถูกเลิกจางโดยไมเปนธรรม เปนตน)   

       - คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย สิทธิประโยชนที่
เปนตัวเงิน กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

       - การจัดสวัสดิการแรงงาน 
       - การย่ืนขอเรียกรองและไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงาน/การวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและ
การกระทําอันไมเปนธรรม/การจดทะเบียนองคกรแรงงานและท่ีปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ 

       - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
       - รองเรียนขาราชการ/เจาหนาที่   
       - เสนอแนะความคิดเห็น   
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        - เรื่องอื่นๆ 
   1.5.4 เรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับ สํานักงานประกันสังคม ไดแก   

        - สถานประกอบการ (ยังไมขึ้นทะเบียนนายจาง/ลูกจาง  , หักเงินแตไมนําสงเงิน
สมทบ/สงไมครบ,  ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล , นายจางไมไดสงบัตรฯ ใหลูกจาง/ยังไมเลือก
โรงพยาบาล , แจงรายละเอียดลูกจางเขา - ออกงานไมถูกตอง , หักเงินสมทบขาด/เกิน , ถูกสวมสิทธิ (นําบัตร
ประจําตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียน) , นายจางไมแจงชื่อลูกจางออกจากงาน,แจงรายละเอียดเปนเท็จ นายจางนํา
บุคคลอื่นซึ่งไมใชลูกจาง มาขึ้นทะเบียนประกันสังคม) 
        - สถานพยาบาล (การตรวจรักษาของแพทย , การใหบริการของเจาหนาที่/โรงพยาบาล ,  
การจายยา ,คาใชจาย , ปฏิเสธการรักษา) 
       - ประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม (กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย ,
กรณีทันตกรรม , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีเสียชีวิต , กรณีสงเคราะหบุตร , กรณีชราภาพ , กรณี
วางงาน) 
        - ประโยชนทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน (คารักษาพยาบาล , คาชดเชยการหยุด
งานกรณีไมสามารถทํางานได , คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ , คาทําศพ  , คาทดแทนกรณีเสียชีวิต ,  
คาฟนฟูสมรรถภาพ)  
       - รองเรียนขาราชการ/เจาหนาที่   
       - เสนอแนะความคิดเห็น   
       - เรื่องอื่นๆ 
   1.5.5 เรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแก   
        - สิทธิประโยชนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ  (ขอคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ) 
        - รองเรียนขาราชการ/เจาหนาที่   

       - เสนอแนะความคิดเห็น   
       - เรื่องอื่นๆ 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติงานรับเร่ืองรองทุกข ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 2.1 ประเภทของเร่ืองรองทุกข 
       แบงออกเปน 3 ประเภท 
   1) เรื่องราวรองทุกขของขาราชการ  เปนกระบวนการพนักงานสัมพันธในการบริหารงาน
บุคคล ที่ใหสิทธิขาราชการพลเรือนสามัญรองขอใหทบทวนพิจารณาการส่ังใหออกจากราชการ โดยเหตุ
ตางๆ หรือขอใหทบทวนการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาที่อยูใตบังคับบัญชาเพ่ือแกไขเปล่ียนแปลงการส่ัง
การของผูบังคับบัญชาหรือแกไขความคับของใจของผูรองทุกข 
   2) เรื่องราวรองทุกขของประชาชน  หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองทุกขบอกความทุกข เพ่ือ
ขอใหชวยเหลือ โดยใหรัฐบาลหรือองคกรหรือหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงแรงงาน เปนตน  ใหความชวยเหลือ  
หรือเรื่องที่ประชาชนไดรับความเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐบกพรอง  
หรือไมเปนธรรม รวมถึงขอขัดแยงตางๆ ระหวางประชาชนดวยกันเองและขอพิพาทแรงงานระหวาง
ลูกจางกับนายจาง 
   3) บัตรสนเทห  หมายถึง หนังสือหรือจดหมายฟองกลาวโทษผูอื่น โดยมิไดลงชื่อหรือ  
ไมลงชื่อจริงของผูรองเรียน สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับบัตรสนเทห บางครั้งอาจเกิดความเสียหาย 
เชน เปดโอกาสใหมีการกล่ันแกลงโดยไมมีมูลความจริงขึ้นได ทําใหผูปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตเสียขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
   หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 
แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ  และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการ
กระทําผิดวินัยขึ้นใหมดังนี้ 
  1. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการ  ในเบื้องตนใหถือเปนความลับ
ทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัด
แจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
   2. สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองหรือสําเนาบัตรสนเทห                       
ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถาเห็นวากรณี
ไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  จึงจะยุติเรื่องได  ทั้งนี้  ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเรื่องทราบ 

   3. ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่
ไดรับเรื่องราวรองทุกขและภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 
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   4. ถาปรากฏวา  มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง  ใหดําเนินคดี
ทางอาญา  ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย  ใหดําเนินการสอบสวนหรือ 
ตั้งกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
   5. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการท่ีสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง  พยาน และบุคคลที่ให
ขอมูลในการสืบสวนสอบสวน  อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการ
รองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูลนั้น และใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป 
   6. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง  หากเจาหนาที่              
ผูสืบสวนในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก  และความเสียหาย
ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําในหนาท่ี แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงาน
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
2.2 ลักษณะเรื่องรองเรียนท่ีไมอาจรับไวพิจารณา 
  1)  คํารองทุกข/รองเรียน ไมระบุชื่อหรือที่อยูของผูรองทุกข/รองเรียน ที่เปนสาระสําคัญ
และขอเท็จจริงใหหนวยงานดําเนินการ  
   2) คํารองทุกข/รองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องที่มีลักษณะ 
เปนบัตรสนเทห หรือแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการตอไปได  
   3) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเด็ดขาดแลว 
   4) เรื่องท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ไดวินิจฉัยเสร็จเด็จขาดแลว เวนแตเปนกรณีที่มี
การพบพยานหลักฐานใหม 
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน 

 1) เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน จาก  
     - ผูรองมาติดตอดวยตนเอง ใหบันทึกการรับเรื่องรองเรียน ตามแบบฟอรม 2 
     - ผูรองติดตอผานทางโทรศัพท ใหบันทึกการรับเรื่องรองเรียน ตามแบบฟอรม 3 
     - ผูรองติดตอผานทางเอกสารหนังสือ จดหมายถึงกระทรวงแรงงานทางเครื่องรับโทรสาร (Fax) 
     - ผูรองย่ืนรองเรียนผาน ศูนยดํารงธรรม 
    - ผูรองติดตอผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน/สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ท้ัง 5 ชองทาง จะลงทะเบียนรับเรื่องโดยจําแนกวา มาจากสวนราชการ/หนวยงาน/
องคกร/ผูรองใด และประเด็นเรื่องที่ตองการรองเรียน จากนั้นจึงวินิจฉัยและสรุปความเห็นที่มีตอเรื่อง
รองเรียนโดยยอพรอมเหตุผล และจัดทําเปนหนังสือเสนอ ผูมีอํานาจลงนาม วาผูรองตองการความ
ชวยเหลือเรื่องใดและเกี่ยวของกับหนวยงานใด 
    สําหรับชองทางโทรศัพท เว็บไซตกระทรวงแรงงาน ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงานจะใหคําปรึกษา ใหขอมูล ใหคําแนะนํา อธิบายขอกฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินการ  
พรอมหมายเลขโทรศัพท และหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหผูรองไดไปติดตอ
หนวยงาน และดําเนินการตามขั้นตอนของหนวยงานในสังกัดท่ีเกี่ยวของตอไป 
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    ชองทางเว็บไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะเปนผูสงขอมูลโดยตรงเขาระบบการจัดการรองทุกข/รองเรียนแกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานท่ีเกี่ยวของ และใหรายงานผลกลับมาทางระบบเพ่ือใหเจาหนาท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูยุติเรื่อง 
   2) ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงหนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ และแจงผูรองให
ทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนวาหนวยงานใดรับผิดชอบตอการแกไขปญหา โดยแจงใหผู
รองทราบภายใน 7 วันทําการ 
   3) สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา พรอมทั้งแจงผลการ
ดําเนินการใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบ เพ่ือดําเนินการ
สรุปผลและแจงผลแกหนวยงานที่มีหนังสือมาถึงกระทรวงแรงงาน และผูรองทราบ 
 2.4 การติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 

  1) เมื่อประชาชน (ผูรอง) หรือ หนวยงานตนเรื่อง ไดติดตามผลการดําเนินการ 

เรื่องรองเรียนท่ีสงให ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน นั้น เจาหนาที่จะสอบถามรายละเอียด  

เรื่องท่ีตองการขอทราบผลการดําเนินการจากประชาชน (ผูรอง) หรือ หนวยงานตนเรื่อง โดยสามารถ

สืบคนในระบบคุมเรื่องรองเรียนได 

   2) ประสานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอทราบผลการดําเนินการ พรอมท้ัง 

แจงใหประชาชน (ผูรอง) หรือ หนวยงานตนเรื่อง ทราบผลการดําเนินการ 
2.5 การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
  เมื่อหนวยงานเจาของเรื่องพิจารณาดําเนินการเสร็จแลว ใหแจงผลการดําเนินการ 
ใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  เพ่ือจัดทําสรุปรายงานเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน / หัวหนากลุมภารกิจทราบผลการแกไขปญหา และ ลงนาม 
ในหนังสือถึง หนวยงานที่มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน และ ผูรอง ทราบผลการดําเนินการ ทั้งนี้  
จะดําเนินการเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน หากมีการตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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บทที่ 3 
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

  การรายงานสรุปผล สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานจะ
ดําเนินการสรุปผลเขาที่ประชุมศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน โดยจัดทําเปนสถิติตัวเลข หัวขอ 
“สรุปผลการใหบริการตอบขอซักถาม การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และโทรศัพทสายดวน 1506 
เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบ เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

  หากเปนเรื่องรองทุกข/รองเรียนที่เกี่ยวของกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
หนวยงานนั้นจะเปนผูรายงานตอที่ประชุมศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงานซึ่งนําเสนอโดยอธิบดีกรม/
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ที่เปนเรื่องสําคัญ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 



ใบนําสงเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

โทรศัพท .........................................โทรสาร .................................................... 
 
        รองเรียนดวยตนเอง     .เอกสาร/หนังสือ           โทรศัพท          ศูนยดํารงธรรม                                                                                                                                     
 

รหัสเรื่อง………………………………………………………………..วันท่ี……………………………………………………………                                                                                                       
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เรียน…………………………………………………………………………………………………............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หนวยงาน……………………………………………………………………………..............................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โทรศัพท……………………………..………………………………โทรสาร………………………..…………………………………                                                                                                                                                                                       
E – mail……………………………………………………………………………………........................................... ...                                                                                                                                                      
ขอความ………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………..…………………………............................................  
………………………………………………………………………………..…………………………............................................  
………………………………………………………………………………..…………………………............................................ 
………………………………………………………………………………..…………………………............................................  
………………………………………………………………………………..…………………………............................................                                                                                                                                               
จํานวนหนา           (รวมใบสง) 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบแลวกรุณาแจงผลการดําเนินงานให  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ทราบดวย  จักขอบพระคุณยิ่ง 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบแลวกรุณาแจงผลการดําเนินงานให ผูรองทราบตามความเหมาะสมดวย  
จักขอบพระคุณยิ่ง 

             โปรดพิจารณาใหความคุมครองผูรองและผูเกี่ยวของอยาไดรับอันตรายหรือความไมเปนธรรม 

อันเน่ืองจากการรองเรียนน้ี 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน  .................................................................................................. 
หมายเหต ุ โปรดระบุหมายเลขรหัสของเรื่อง และวันท่ี  ดวยทุกครั้งท่ีมีการประสานงาน 

 

 
   

แบบฟอรม 1 



บันทึกรับเรื่องรองเรียน 
 

                                                                          วันท่ี........................................ 
 
รองเรียนโดยวิธี            ทางโทรศัพท            มาดวยตนเอง 
 
ชื่อผูรองเรียน....................................................ที่อยู................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อนายจาง.............................................................................................................. 
ที่ตั้งเลขที่.................................ซอย......................................อําเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท..............................สถานที่ใกลเคียง..................................................... 
ขอเท็จจริงเรื่องที่รองเรียนและความประสงคท่ีจะขอใหหนวยงานของกระทรวงแรงงาน 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
การดําเนินการของเจาหนาที่ผูรับแจงเรื่อง.................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
เกี่ยวของกับ    สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...............................................................              
     กรมการจัดหางาน..................................................................................... 
     กรมพัฒนาฝมือแรงงาน............................................................................. 
     กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน……………………………………..……………. 
     สํานักงานประกันสังคม……………………………………………………………..…….. 

 
หนวยงานอื่น................................................................................................................... 

ลงชื่อ .................................................ผูรองทุกข  
(………………………………………………………………………….) 

 

แบบฟอรม 2  



 

บันทกึการให้คําปรึกษาแนะนํา 

เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์  

วนัท่ี 

เวลา 

 
ช่ือผู้ขอคาํปรึกษา         ……………………………………………………………          ไม่ประสงคอ์อกนาม    
ประเภทเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
O  กรมการจัดหางาน                                

 แรงงานต่างดา้ว 
 จดัหางานในประเทศ                            
 แรงงานไปต่างประเทศ 
 ร้องเรียนขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี                            
 เสนอแนะขอ้คิดเห็น                            
 เร่ืองอ่ืนๆ............................. 

O  กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                               
 การพฒันาฝีมือแรงงาน 
 กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน                            
 ร้องเรียนขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี                             
 เสนอแนะขอ้คิดเห็น                            
 เร่ืองอ่ืนๆ............................. 

O กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน               
 การใชแ้รงงานหญิง การใชแ้รงงานเด็ก การกระทาํอนัไม่เป็นธรรม (ถูกลดเงินเดือน  

ถูกบีบใหอ้อกจากงาน ถูกใหอ้อกจากงาน ถูกเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม เป็นตน้)                                             

 ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ค่าชดเชย สิทธิประโยชนท่ี์  

กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง  

 การจดัสวสัดิการแรงงาน  

 การยื่นขอ้เรียกร้องและไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแรงงาน/การวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานและ

อนัไม่เป็นธรรม/การจดทะเบียนองคก์รแรงงานและท่ีปรึกษาดา้นแรงงานสมัพนัธ์  

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ร้องเรียนขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี  
 เสนอแนะขอ้คิดเห็น                           
 เร่ืองอ่ืนๆ................................... 

O  สํานักงานประกนัสังคม               
 สถานประกอบการ (ยังไมขึ้นทะเบียนนายจาง/ลูกจาง , หักเงินแตไมนําสงเงินสมทบ/สง

ไมครบ, ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล , นายจางไมไดสงบัตรฯ ใหลูกจาง/ยัง
โรงพยาบาล , แจงรายละเอียดลูกจางเขา - ออกงานไมถูกตอง , หักเงินสมทบขาด/เกิน , ถูกสวมสิทธิ (นํา
บัตรประจําตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียน) , นายจางไมแจงชื่อลูกจางออกจากงาน,แจงรายละเอียดเป  
นายจางนําบุคคลอื่นซ่ึงไมใชลูกจาง มาขึ้นทะเบียนประกันสังคม) 

 สถานพยาบาล (การตรวจรักษาของแพทย , การใหบริการของเจาหนาที่/โรงพยาบาล ,  การจายยา ,
คาใชจาย , ปฏิเสธการรักษา) 

 ประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม (กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย ,  
กรณีทัน ตกรรม , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีเสียชีวิต , กรณีสงเคราะหบุตร   
ชรา ภาพ , กรณีวางงาน) 

 ประโยชนทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน (คารักษาพยาบาล , คาชดเชยการหยุดงาน                                        
กรณีไมสามารถทํางานได , คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ , คาทําศพ  , คาทดแทนกรณี
เสียชีวิต , คาฟนฟูสมรรถภาพ)  

 ร้องเรียนขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี 

 เสนแนะขอ้คิดเห็น 

 เร่ืองอ่ืนๆ....................................  

การดาํเนินการของเจ้าหน้าที ่

 ช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
 ช้ีแจงชั้นตอนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 
 แนะนาํใหไ้ปติดต่อท่ี.................................... 
 อ่ืนๆ..............................................................  

สาระสําคญั 
         ................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ี  
                        (...................................................)  

           ตาํแหน่ง......................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  แบบฟอรม 3  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน         
 สิทธิประโยชนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ  (ขอคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ 

 ร้องเรียนขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ี 

 เสนแนะขอ้คิดเห็น 

 เร่ืองอ่ืนๆ....................................  

 

การดาํเนินการของเจ้าหน้าที ่

 ช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
 ช้ีแจงชั้นตอนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 
 แนะนาํใหไ้ปติดต่อท่ี.................................... 
 อ่ืนๆ..............................................................  

สาระสําคญั 
         ................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ี  
                        (...................................................)  

           ตาํแหน่ง......................................................  
 
 
 



- ผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ ลงนามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
  ชวยเหลือและแจงผูรอง/ผูเก่ียวขอทราบผลเบ้ืองตน 

ไมใช 

ใช่ 

- ศบช. รวบรวมผลการดําเนินการ  
- จัดทําสถิติ วิเคราะหและประเมินสถานการณจากขอมูลการรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใชในการวางแผน 

ผูรองรับทราบผล 
การดําเนินการเบื้องตน 
ภายใน 7 วันทําการ 

- เจาหนาท่ีสอบถามความตองการของประชาชน  
- เจาหนาท่ีพิจารณา วินิจฉัย สรุปขอเท็จจริงและความคิดเห็นเบ้ืองตน (๑ วัน) 

- เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับเรื่อง พรอมใหรหัส เพ่ือสะดวกตอการ 
  คนหาและจัดระบบการจัดเก็บเรื่อง (๑วัน) 

เจาหนาท่ีวินิจฉัยและสรุปความเห็นท่ีมีตอเรื่องรองเรียนโดยยอ  
พรอมเหตุผล โดยจัดทําเปนหนังสือเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ (๑วัน) 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา (๓๐ - ๑๒๐ วัน) 
- สรุปรายงานผลตอจังหวัด/ผูรอง/ผูเก่ียวของทราบ 
  ผลการแกไขปญหาจนกระท่ังเรื่องยุติ  
- พรอมสําเนาเรื่องให ศบช. ทราบผลการแกไขปญหา  
  จนกระท่ังเรื่องยุต ิ - ศบช. สรุปรายงานผลเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการทราบ   

  ผลการแกไขปญหา จนกระท่ังเรื่องยุต ิ(๒ วัน) 
- แจงผูรอง/ผูเก่ียวของทราบผลการแกไขปญหา จนกระท่ัง
เรื่องยุติ ( ๒ วัน) 
หนวยงานตนเรื่องทราบผลการแกไขปญหา 

รองเรียนผานเว็บไซต รองเรียนดวยตนเอง รองเรียนเปนหนังสือ รองเรียนทางโทรศัพท 

เรื่องรองทุกขฯ เก่ียวของกับ 1 หนวยงาน เรื่องรองทุกขฯ เก่ียวของมากกวา 1 หนวยงาน 

- ช้ีแจงประชาชนใหทราบวา 
  ไมเก่ียวของกับภารกิจ รง. 
- แนะนําหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา (๓๐-๑๒๐ วัน) 
- สรุปรายงานผลการแกไขปญหาสง ศบช. จนกระท่ังเรื่องยุต ิ

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 

เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
กระทรวงแรงงาน

หรือไม 

รองเรียน ณ ทําเนียบ
รัฐบาล 1111 

ผังกระบวนงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน 
(การดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :           เป็นขัน้ตอนทีเ่จา้หน้าทีศ่นูยบ์รกิารประขาชนกระทรวงแรงงานรบัผดิชอบรบัผดิชอบ 
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