คู่มือ
การให้ คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
การร้ องเรียน/ร้ องทุกข์

ศูนย์ บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คานา
รั ฐ บาลได้ให้ ความส าคัญในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจัดตั้ ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
และกาหนดให้ทุกกระทรวง/กรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงาน
มีภารกิจหลักในการกากับดูแลแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยในต่างประเทศ
ซึง่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างทีไ่ ม่ได้รับความเป็นธรรม และความปลอดภัยจากการทางาน
ตามกฎหมายที่กาหนด ซึง่ กระทรวงแรงงานจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานต่าง ๆ
โดยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในทิศทางเดียวกัน
คู่มือการให้ คาปรึ กษา และแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อเป็น ขั้นตอนการ
ดาเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อซักถามการร้องทุกข์/ร้องเรียน
ด้านแรงงาน ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จึงได้
จั ด ท าคู่ มื อ การให้ ค าปรึ ก ษา และแก้ ไ ขปั ญ หาการร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้สนใจต่อไป

สานักตรวจและประเมินผล
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๓
๔
๔
๘

ส่วนที่ ๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รูปแบบต่างๆ
๑. ความร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งมาเป็นหนังสือ
๒. คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
๓. คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวาจา ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน

๑๑
๑๑
๑๑

ส่วนที่ ๓ การดาเนินการให้คาปรึกษา ตอบข้อซักถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
๑. การตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ในระบบ
๒. การดาเนินการตอบข้อซักถาม

๑๒
๑๔

ส่วนที่ ๔ การให้บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖
๑. โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงานแยกตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๒. การโอนสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

๑๖
๑๖

ภาคผนวก
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมา
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็ น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
นาไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ ประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อน ประสบปัญหา
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ
ให้มีงานทา มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้ทางานมีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอาชีพ
การพัฒ นาทัก ษะฝีมือ แรงงาน การจัด หางาน ตลอดถึง การดูแ ลคุ้ม ครองผู้ใ ช้แ รงงาน นายจ้า ง
สถานประกอบการ ให้ได้รับความเป็นธรรม และการประกันสังคม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้ สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์ของประชาชน และดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือติดตามข้อร้องทุกข์และรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑
เพื่อให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถาม ร้องทุกข์/ร้องเรียนแก่ประชาชนที่มาติดต่อข้อรับบริการ
โดยสามารถติดต่อ/ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ติดต่อผ่านช่องทางจดหมาย ช่องเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เว็บไซต์สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์สายด่วนกระทรวง
แรงงาน ๑๕๐๖ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น ศูน ย์ดารงธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น)
อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้
เกิดปัญหาสถานประกอบการปิดกิจการ ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีสภาพยากจน ว่างงาน
ถูกเลิกจ้ าง ส่ งผลกระทบต่อครอบครั ว ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว รวมทั้งแรงงานไทยไปทางาน
ต่างประเทศกลับมาไม่มีงานทาเป็นผู้ว่างงาน หรือผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมกับค่าจ้าง ทางาน
ไม่มีวันหยุด และทางานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ ส่งผลให้ปริมาณและความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จึงต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ การดาเนินงานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานสามารถอานวย
ความยุติธรรม ขจัดปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒.๒ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
๒.๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖:๙๒๘) ให้ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ไว้ดังนี้
- การร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
- การร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
๓.๒ ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๒.๑ เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการ
ร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวม จะส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถ ยุติเรื่องได้ทันที
๓.๒.๒ เรื่องร้องเรียนทั่วไป จะดาเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง และจะตอบให้ผู้ร้องทราบในเบื้องต้น ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน และผู้ร้องทราบ หรือบางกรณี
ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาดาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดาเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหา ในกรณีเป็น
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป. จะมีหนังสือเตือนขอทราบผลการดาเนินงาน
ไปอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒.๓ เรื่องร้องเรียนสาคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามคาร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน ศูนย์บริการประชาชนฯ
อาจต้องเชิญตัวแทนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของ
หน่วยงานใด และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้ องทราบไว้ในเบื้องต้น
เมื่ อ หน่ ว ยงานได้ ร ายงานผลการตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง แล้ ว จึ งจะแจ้ง ให้ ผู้ ร้ อ งทราบต่ อไป หรื อ หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รายงานให้ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์บริการประชาชนฯ จะแจ้ง
เตือนตามระยะเวลาที่กาหนด
๓.๓ พระราชบั ญ ญัติคณะกรรมการกฤษฎี กา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้ ว ยเรื่ องสิ ท ธิร้องทุกข์ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด ๓ ได้บัญญัติสาระสาคัญของเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังนี้
มาตรา ๑๙ เรื่องราวร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็ นเรื่ องที่ มี ผู้ ร้ องทุ กข์ ได้ รั บความเดื อดร้ อน หรื อเสี ยหาย หรื ออาจจะ
เดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
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(๒) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทาการนอกเหนือ
อานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทาการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญ
ที่กาหนดไว้สาหรับการนั้น กระทาการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาตรา ๒๐ เรื่องราวร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณา มีลักษณะดังนี้
(๑) เรื่องร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลต้อง
รับผิดชอบต่อสภา
(๒) เรื่องที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีมติ
เด็ดขาดแล้ว
(๓) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคาสั่ง
เด็ดขาดแล้ว
มาตรา ๒๑ ส่วนประกอบของคาร้องทุกข์
คาร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
(๒) เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๔) ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ดาเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่น จะต้องแนบใบ
มอบฉันทะให้ผู้ร้องด้วย
มาตรา ๒๒ การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หากผู้ใดประสงค์จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้ยื่น
เรื่องราวร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(๑) ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่น
แทน ซึ่งผู้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะที่จะทราบข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ร้องเรียน
(๒) ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
๓.๔ วิธีการยื่นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ไว้ดังนี้
(๑) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสาหรับเรื่องที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องการ
การแก้ไขในทันที
(๒) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องการการ
แก้ไขปัญหา หรือต้องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่เหนือกว่า ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ต้องทาโดยการ
เขียนหนังสือ/พิมพ์ เล่าเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุด แจ้งชื่อ
และที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน ถ้ามีเอกสาร
หรือหลักฐานควรส่งไปพร้อมกันด้วย เพราจะทาให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นไปได้โดย
รวดเร็วขึ้น และส่งคาร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมาย
ของคาว่า “คาร้องทุกข์ ” หมายถึง คาร้องทุกข์ ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ
ตามระเบียบนี้ และหมายความรวมถึงคาร้องทุกข์ที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องทุกข์เดิมโดยมีประเด็นหรือ
ข้อเท็จจริงใหม่ด้วย
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๓.๖ คู่มือการให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ฉบับนี้ เป็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ
หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบการได้รับความเสียหาย และรวมถึง
ข้อขัดแย้งระหว่างแรงงานกับสถานประกอบการอีกด้วย
กล่าวโดยสรุปแล้ว วิธีการร้องทุกข์และการร้องเรียนสามารถกระทาได้โดยวาจาหรือเป็น
หนังสือก็ได้ การร้องทุกข์เป็นการร้องขอของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
นาความทุกข์ในเรื่องนั้นไปบอกกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อให้ช่วยเหลือ ส่วนการร้องเรียนเป็นการเสนอเรื่องราว
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง โดยกล่าวหาว่ามีการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้อื่น และผู้ร้องเรียนอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องราวที่เสนอไปนั้นก็ได้
๓.๗ ประเภทของเรื่องร้องทุกข์
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑) เรื่องราวร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ในการบริหารงาน
บุคคล ที่ให้สิทธิข้าราชการพลเรือนสามัญร้องขอให้ทบทวนพิจารณาการสั่งให้ออกจากราชการ โดยเหตุ
ต่างๆ หรือขอให้ทบทวนการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาหรือแก้ไขความคับข้องใจของผู้ร้องทุกข์
๒) เรื่ อ งราวร้ อ งทุ กข์ ข องประชาชน หมายถึ ง เรื่ องราวที่ ผู้ ร้อ งทุ กข์ บ อกความทุ ก ข์
เพื่อขอให้ช่วยเหลือ โดยให้รัฐบาลหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ให้ความช่วยเหลื อ
หรือเรื่องที่ประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบกพร่อง หรือไม่
เป็นธรรม รวมถึงข้อขัดแย้งต่างๆ ระหว่างประชาชนด้วยกันเองและข้อพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
๓) บัตรสนเท่ห์ หมายถึง หนังสือหรือจดหมายฟ้องกล่าวโทษผู้อื่น โดยมิได้ลงชื่อหรือไม่
ลงชื่อจริงของผู้ร้องเรียน สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสนเท่ห์ บางครั้งอาจเกิดความเสียหาย เช่น
เปิ ดโอกาสให้ มีการกลั่ น แกล้ งโดยไม่มีมูลความจริงขึ้นได้ ทาให้ ผู้ ปฏิบัติห น้าที่โดยสุจริตเสี ยขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
๓.๘ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการกระทา
ผิดวินัยขึ้นใหม่ ดังนี้
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๒) ส่งสาเนาเรื่ องราวกล่าวโทษข้าราชการโดยปิดชื่อผู้ร้องหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทาการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี
ไม่ มีมู ล ที่ค วรกล่ า วหาว่า กระทาผิ ดวิ นั ย จึ งจะยุติ เ รื่อ งได้ ทั้ง นี้ ให้ รีบ ด าเนิน การให้ แ ล้ ว เสร็ จโดยเร็ ว
แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องทราบ
๓) ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวฯ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร
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๔) ถ้าปรากฏว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาเนินคดี
ทางอาญา ถ้าปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ดาเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการ
สอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน
การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป
๖) การดาเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่
ผู้สืบสวนในทางลับได้กระทาละเมิดต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทาในหน้าที่ แม้มิได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงาน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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๔. ขั้นตอนการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๔.๒ หน่วยงานที่รับ-ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๔.๑ ยื่นเรื่อง
ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวง
แรงงาน (ศบช.)

๔.๓ หน่วยงานที่ดาเนินการ
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน สานัก
ตรวจและประเมินผล สป.
มีหนังสือแจ้งกรม/สปส.
(1 - 2 วัน)

เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
สปน. หมายเลข 1111
(เว็บไซต์ สปน.)

๔.๔ หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรม/สปส. แจ้งผลการ
ดาเนินการในเบื้องต้นให้
ศบช. ภายใน 3 วัน และ
แจ้งผู้ร้อง/หน่วยงาน
ที่ส่งเรื่องทราบ

กรม/สปส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(30 – 120 วัน)
๔.๕ รายงาน/สรุปผล
กรม/สปส. รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ ศบช. และแจ้งผลให้ผู้ร้อง/
หน่วยงานที่ส่งเรื่องทราบ
(1 - 3 วัน)
ศบช. วิเคราะห์สรุปผลรายงาน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
(1 - 2 วัน) - 7 -
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โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑ ยื่นเรื่อง
ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทาง Internet
ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน
๔.๒ หน่วยงานที่รับและส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔.๒.๑ หน่ ว ยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่ องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ให้ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป.
๔.๒.๒ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป. รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทาง Internet ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง และจาก
หน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน หลังจากศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและ
ประเมินผล สป. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔.๓ หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่ และให้แจ้งผลการ
ดาเนินการเบื้องต้นให้ศู นย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน และผู้ร้องทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
๔.๔ หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔.๔.๑ หน่ ว ยงานที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
และมีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการในเบื้องต้นให้ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน และผู้ร้องทราบ
๔.๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา (๓๐ – ๑๒๐ วัน) หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ยังไม่ได้รายงานผลให้
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป. จะทาหนังสือแจ้ง หน่วยงาน
เพื่อให้ รายงานความคืบหน้า (เนื่ องจากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ บางกรณีเกี่ยวกับคดีความทางกฎหมาย
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ) ดังนี้
(๑) หนังสือแจ้งครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน
(๒) หนังสือแจ้งครั้งที่ ๒ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการแจ้งครั้งที่ ๑
(๓) หนังสือแจ้งครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๔๕ วัน นับแต่ได้รับการแจ้งครั้งที่ ๒
๔.๕ รายงาน/สรุปผล และยุติเรื่อง
๔.๕.๑ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชนกระทรวงแรงงาน และแจ้งผลให้ผู้ร้องรับทราบ ภายใน 3 วัน
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๔.๕.๒ ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนกระทรวงแรงงาน ส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล สป.
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนาเรียน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบ/ผู้นาการขับเคลื่อนการดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ประจากระทรวงแรงงาน (CCEO) ที่กากับดูแล เพื่อพิจารณาสั่งการ หรื อยุติเรื่อง กรณีที่เป็น
เรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อโปรด
ทราบต่อไป
๔.๕.๓ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล สป.ได้
บันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระบบ Excel เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลรายงานผลการดาเนินการ
ให้คาปรึกษา แนะนาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซด์กระทรวงแรงงานทุกเดือน
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ส่วนที่ ๒
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รูปแบบต่างๆ
การดาเนินการจัดการคาร้องทุกข์แบบต่าง ๆ
๑. คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งมาเป็นหนังสือ
ขั้นตอนดาเนินการ
๑.๑ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง (ศบช.) พิจารณาคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปประเด็นปัญหา เพื่อเสนอ
ผู้บัง คับ บัญ ชาให้มีห นังสือไปแจ้ง ยัง หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง (กรม/สปส.) ให้ดาเนินการแก้ไ ขปัญหาเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรม/สปส.) รับเรื่องแล้วให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(กรม/สปส.) เป็น ผู้ดาเนิ น การแจ้งผลการดาเนินการในเบื้อ งต้นให้ ศบช. ภายใน 3 วัน พร้อมแจ้งผู้ ร้อง
และหน่วยงานที่ส่งเรื่อง (หน่วยงานภายนอก) ทราบ (ถ้ามี)
๑.๒ หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง (กรม/สปส.) ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหาเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แล้วเสร็จ จะต้องรายงานผลให้ ศบช. ผู้ร้อง และหน่วยงานที่ส่งเรื่อง (หน่วยงานภายนอก)
ทราบ (ถ้ามี) ภายใน ๑ - ๓ วัน นับแต่ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง (ศบช.) ดาเนินการจัดทาสรุปผลรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน
๑ - ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรม/สปส.) เพื่อนาเรียนปลัดกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบ
๒. คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
วิธีการดาเนินการ
๒.๑ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง (ศบช.) พิมพ์คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเอกสารแนบที่ส่งทางเว็บไซต์
สปน. และแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวเพื่อดาเนินการให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทราบ ทางเว็บไซต์ สปน.
๒.๒ ดาเนินการเช่นเดียวกันตามขั้นตอน ๑.๑ - ๑.๒
๒.๓ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง (ศบช.) แจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทราบทางเว็บไซต์ สปน. และจัดทาสรุปผลรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน ๑ - ๒ วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรม/สปส.) เพื่อนาเรียนปลัดกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ทราบ
๓. คาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวาจา ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน
วิธีดาเนินการ
๓.๑ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง (ศบช.) บันทึกคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงในแบบฟอร์มบั นทึกรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และจัดให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
๓.๒ ดาเนินการเช่นเดียวกันตามขั้นตอน ๑.๑ – ๑.๓
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ส่วนที่ ๓
การดาเนินการให้คาปรึกษา ตอบข้อซักถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านช่องทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
๑. การตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๑ เข้าเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

ขั้นตอนที่ ๒ เลือกหัวข้อ รวมลิงก์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

กดเลือก
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ขั้นตอนที่ ๓ เลือกหัวข้อ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

กดเลือก

ขั้นตอนที่ ๔ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ ๕ เลือกหัวข้อ ระบบจัดการเรื่องร้องทุกข์/ติดตามเรื่องร้องทุกข์

เลือกหัวข้อ - ระบบจัดการเรื่องร้องทุกข์
- ติดตามเรื่องร้องทุกข์

คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 13

ขั้นตอนที่ ๖ จานวนเรื่องร้องทุกข์จะปรากฏในระบบ เพื่อให้เจ้าที่เข้าดาเนินการตอบข้อซักถาม

เรื่องร้องทุกข์ที่ปรากฏ

๒. การดาเนินการตอบข้อซักถาม
ขั้นตอนที่ ๑ เลือกเรื่องที่จะทาการตอบข้อซักถามโดยกดที่เครื่องหมาย

หน้าช่องรหัสการร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ ๒
ระบบจะปรากฏรายละเอียดของคาร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณา

คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 14

ขั้นตอนที่ ๓ ให้เจ้าหน้าที่กดเครื่องหมาย

ตรงหัวข้อตอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อดาเนินการตอบข้อซักถาม

กดเข้าตอบข้อซักถาม

ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการตอบข้อซักถามลงในช่องตอบการร้องทุกข์ และกดปุ่ม เพิ่ม เมื่อตอบข้อซักถาม

กดปุ่มเพื่อบันทึก

ทั้งนี้ ในการดาเนินการตอบข้อซักถาม ให้เจ้าหน้าที่อ้างอิงแนวทางการตอบจากชุดเอกสาร องค์ความรู้
ถาม – ตอบ ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 15

ส่วนที่ ๔
การให้บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖
กระทรวงแรงงานมีห น่ ว ยงานในสั งกัด โดยให้ บริการประชาชนในการให้ คาปรึกษา แนะน า
หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านแรงงาน ผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖
เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยมีหมายเลขติดต่อ หมายเลขโอนสาย
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงานแยกตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน
สายด่วน ๑๕๐๖
โทรศัพท์
๑. สานักงานประกันสังคม

กด ๑

๒. กรมการจัดหางาน

กด ๒

๓. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กด ๓

๔. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กด ๔

๕. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กด ๕

การให้บริการ

๐ ๒๙๕๖ ๒๕๕๑

๒๔ ชั่วโมง
๐ ๒๒๔๘ ๔๗๔๓ - ในเวลาราชการ
(๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
๐ ๒๒๔๖ ๗๕๘๙ - นอกเวลา มีระบบรับ
๐ ๒๒๔๕ ๓๕๐๖ ฝากข้อความอัตโนมัติ
(IVR)
๐ ๒๒๓๒ ๑๔๖๒

๒. การโอนสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ

ผ่านโทรศัพท์

๑

เฉพาะเจ้าหน้าที่มีระบบการโอน

หน่วยงาน

หมายเลขโอน

สานักงานประกันสังคม

๔๐๒๑

๒

กรมการจัดหางาน

๔๐๒๒

๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔๐๒๓

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔๐๒๔

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๔๐๒๕

๔
๕

กดปุ่ม Trans/PGM
และตามด้วยหมายเลขโอน

คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 16

ภาคผนวก

คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 17

แบบบันทึกรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่........................................
ร้องเรียนโดยวิธี

 ทางโทรศัพท์

 มาด้วยตนเอง

ชื่อผู้ร้องเรียน..............................................ที่อยู่............................................................................................
.................................................................................................โทรศัพท์.......................................................
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อนายจ้าง................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.................................ซอย......................................อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................สถานที่ใกล้เคียง.......................................................
เรื่องที่ร้องเรียนและความประสงค์ที่จะขอให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ...............................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเรื่อง....................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม
หน่วยงานอื่น....................................................................
เกี่ยวข้องกับ

ลงชื่อ .................................................ผู้ร้องทุกข์
(………………………………………………………………………….)
คู่มือการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหา การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

หน้า 18

