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คำนำ 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านด้านสิทธิมนุษยชน จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการ 
จัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน แจ้งแบะแสหรือข้อมูลการกระทำผิดแก่บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค ทั้งนี้   
การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ  จำเป็นจะต้องมีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
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      คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกขด์้านสิทธมินุษยชน 
 

1.  สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่  ณ  75/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
 

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด   
มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  3.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด  ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกขด์้านสิทธิมนุษยชนบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

4.  คำจำกัดความ 

  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม   
  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสีย  

 โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
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  5. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน โดยหารือกับคณะกรรมการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 
  เพ่ือแต่งตั่งหารตัวแทนเพ่ือสอบข้อเท็จจริง 
     

7.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ี
กำหนด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

8.1  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู ่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 

  8.2  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
   
 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค 

ทุกวันในเวลาทำการ ภายใน  1  วันทำการ ห้องฝ่ายบุคคล 

ร้องเรียนผ่านตู้จดหมาย ทุกวันในเวลาทำการ ภายใน  1  วันทำการ 75/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง

หลวง ปทุมธานี 12120 

ร้องเรียนทางกล่องจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกวันในเวลาทำการ ภายใน  1  วันทำการ tanawut@interface.co.th 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันในเวลาทำการ ภายใน  1  วันทำการ 02-529-0817 ต่อ 104 ถึง คุณ
ธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์ (ผู้อำนวยการ
จัดการด้านสิทธิมนุษยชน) 
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9.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน  7  วันทำการ  เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

10.การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  10.1  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้อำนวยการทราบทุกเดือน 
10.2  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  
 ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป 

 

11. มาตรฐานงาน 

  การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการตรวจสอบและ 
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 15  วันทำการ 
 

12.กลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ทางคณะกรรมการการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน จะคัดเลือก 

กรรมการขึ้นมา 1 ชุด จำนวน 2 คน เป็นผู้เข้ามาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ในกรณีไม่สามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้  

จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม รวม 4 ขั่นตอน ระยะเวลา 30-60 วัน (แล้วแต่กรณี) 
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ติดต่อ: 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ชั้น 3 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

โทรศัพท์ 0 2141 2767-87 โทรสาร 0 2143 9674 

 

13. กำหนดค่าตอบแทนมาตรฐานในการเยี่ยวยา 

เป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กร 

13.1 ค่าตอบแทนผู้เสียหายในกรณีได้รับบาดเจ็บ 

-    ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินวันละ 600 บาท 

- ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินวันละ 600 บาท 

- ค่าขาดผลประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราวันละไม่เกิน  

200 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั่งแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานปกติได้ 
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- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น จ่ายเป้นเงินตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

13.2 ค่าตอบแทนผู้เสียหายในกรณีถึงแก่ความตาย 

-    จ่ายเป็นจำนวนตั่งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าจัดการศพ จ่ายเป้นเงินจำนวน 20,000 บาท  

ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจ่ายเป้นเงินจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท ค่าเสียหายอื่นตามท่ีกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน  

30,000 บาท โดยคณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงพฤติกรรม 

ความร้ายแรงที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายทางอ่ืนด้วย 

 

*อ้างอิง ; การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ 2544 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราในการจ่าย 

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย พ.ศ 2546 

 

14.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
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แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
 

(แบบคำร้องเรียน 1) 
  

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน ผู้อำนวยการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมูที่...................................... 
ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์.................................................. 
อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง................................................................................................................ 
ถือบัตร........................................................................เลขท่ี..................................................................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บตัรหมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านสิทธ์ิมนุษยชน เพื่อใหบ้รษิัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จำกัด พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรยีนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดรีบัผิดชอบทั้ง 

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/รอ้งเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนนิการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 
   (............................................) 
         ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) 
(แบบคำร้องเรียน.2) 

วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................. .................. 

เรียน ผู้อำนวยการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่……………………………...... 
ถนน................................ตำบล........................ อำเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์……………… 

..................................อาชีพ............................................ตำแหน่ง........................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้เพื่อให้บริษัทอินเตอรเ์ฟส ซิสเทค จำกดั พิจารณาดำเนนิการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
โดยขออ้าง................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรยีนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้ 
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำรอ้งที่ไม่สุจรติอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 

    (...........................................) 
วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
    เวลา............................... 

 
 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด 
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แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียน /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 1) 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด 

75/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง
หลวง ปทุมธานี 12120 

วันท่ี .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

 
โดยทาง ( 

  ตามที่ท่านไดร้้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรยีนบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกดั 

 

) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 
( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 
ลงวันท่ี....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................่…………… 

……………………………………………………………………………………………นัน้ 

                        บริษัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จำกัด ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว 

ตามทะเบยีนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันท่ี......................................................และบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด 

 ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

                        ( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของบริษัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จำกัด 

และได้มอบหมายให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ 

                        ( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด 

                        ( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตไิว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและ 

วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญตัิไวต้่อไป 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

……………………………………… 
นายธนาวุฒิ ศรีนิรัตน ์

(ผู้อำนวยการจดัการด้านสิทธิมนุษยชน) 

โทร. 02-529-0817 ต่อ 104 
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แบบแจ้งผลการดาเนินการตอ่เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียน /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 2) 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด 

75/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง
หลวง ปทุมธานี 12120 

วันท่ี .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้างถึง หนังสือ เรื่องร้องเรียน/............................. ลงวันท่ี.............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ............................................................................................................................................................................. 
 ๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 
 ๓. .................................................................................................................................................................................... 

 ตามทีบ่ริษัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จำกัด (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง 

ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

                            บริษัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จำกัดได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเทจ็จริงโดย 

สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาพร้อมนี ้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

……………………………………… 
นายธนาวุฒิ ศรีนิรัตน ์

(ผู้อำนวยการจดัการด้านสิทธิมนุษยชน) 

โทร. 02-529-0817 ต่อ 104 
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14. ภาคผนวก  

 

 


