
วธิีการยืน่ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1.          แจง้ร้องทุกข ์ ดว้ยตนเอง ท่ีส านกังานฯ พร้อมเขียนแบบค าร้องทุกข์  (แบบ คร.7) 

2.         แจง้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ทางโทรศพัท์ 
3.         แจง้ร้องทุกข/์ร้องเรียน   ทางอินเตอร์เน็ต   ( เวบ็ไซด/์E-Mail ) 

1. แจ้งร้องทุกข์  ด้วยตนเอง ทีส่ านักงานฯ  พร้อมเขียนแบบค าร้องทุกข์  (แบบ คร.7) 

1.      ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น  ประกอบการยืน่ค าร้อง 
2.     รู้ช่ือของนายจา้ง , ช่ือสถานประกอบกิจการ , สถานท่ีตั้งของท่ีท างานว่าตั้งอยูเ่ลขท่ี

อะไร  ตรอก  ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  และ เบอร์โทรศพัท ์
3.     วนัท่ี  เดือน  ปี  พ.ศ.  ท่ีเร่ิมท างาน และหยดุท างาน 
4.     เร่ืองท่ีนายจา้งท าไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานต่อลูกจา้ง / เกิดเหตุการณ์ 
5.     พยานเอกสาร  พยานวตัถุ  พยานบุคคล (ถา้มี) 

 
2. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ 
        ช่ือท่ีอยูผู่ร้้องเรียน /ร้องทุกข ์ และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ  (แจง้ผลการด าเนินการ) 
        ขอ้เทจ็จริง หรือ พฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าไดรั้บความเดือดร้อน หรือเสียหาย

อยา่งไร ตอ้งการให้แกไ้ขด าเนินการอยา่งไร เพ่ือสามารถสืบสวนสอบสวนได ้
        รู้ช่ือของนายจา้ง , ช่ือสถานประกอบกิจการ , สถานท่ีตั้งของท่ีท างานว่าตั้งอยูเ่ลขท่ี

อะไร  ตรอก  ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  และ เบอร์โทรศพัท ์

        ระบุพยาน เอกสาร พยายวตัถุ พยายบุคคล (ถา้มี) 

  
3. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน    ทางอนิเตอร์เน็ต   (เวบ็ไซด์/E-Mail) 

    เงื่อนไขการร้องทุกข์ร้องเรียน 

กรุณาป้อนขอ้มลูเก่ียวกบั ช่ือท่ีอยู ่โทรศพัท ์E-mail จะมีประโยชน์ในการส าหรับการติดต่อกลบั เพ่ือขอขอ้มลู
เพ่ิมเติม  หรือเพ่ือแจง้ผลการตรวจสอบกรณีเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ท่านทราบ ถา้ท่านไม่ประสงคติ์ดต่อกลบั หรือไม่
ตอ้งการทราบผลการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูดงักล่าวให้ครบถว้น  แต่จะถือว่าเป็นการแจง้
เบาะแสให้ทราบเท่านั้น 

    หลกัเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านเวบ็ไซด์ 
วตัถุประสงค์ 
การเปิดให้บริการร้องทุกข/์ร้องเรียนผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทัว่ไปไดส้ามารถ ร้องทุกข/์ร้องเรียน มายงั
หน่วยงาน ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดโ้ดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการ
รับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทุกๆ เร่ือง จะไดมี้การติดตามมิให้เกิดความล่าชา้ในการ
แกปั้ญหา และเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา ท่ีอาจเกิดจากผูไ้ม่ประสงคดี์ท่ีตอ้งการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  จึงตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการใชบ้ริการอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 



1. เร่ืองท่ีอาจน ามาร้องทุกขร้์องเรียนได ้ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อน หรือเสียหาย         อนั
เน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช หรือ การไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน / กฎหมายความปลอดภยัในการท างาน 

        การไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541(แกไ้ขเพ่ิมเติม 

โดย พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2)(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551) 

        กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
        กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
        ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั 
        ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินควร 
        อ่ืนๆ 

2.  เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน  ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีมลูเหตุ มิไดห้วงัสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ีเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
3.  การใชบ้ริการร้องทุกข/์ร้องเรียน ส านกังานฯ ตอ้งสามารถติดต่อกลบัไปยงัผูใ้ชบ้ริการไดเ้พ่ือยนืยนัว่ามีตวัตนจริง 
และแจง้ผลการด าเนินการได ้
4.  กรณีร้องทุกข ์ร้องเรียนนายจา้ง/สถานประกอบกิจการ  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน, กฎหมายความปลอดภยั
ในการท างาน,ไม่เป็นธรรมต่อลูกจา้ง  ผูร้้องตอ้งระบุขอ้มลูให้ครบถว้น ดงัน้ี 
   มี  วนัเดือน  ปี 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ  ช่ือนายจา้ง  ท่ีอยู ่ และเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อนายจา้ง 

   ขอ้เทจ็จริง หรือ พฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าไดรั้บความเดือดร้อน  หรือเสียหาย
อยา่งไร ตอ้งการให้แกไ้ขด าเนินการอยา่งไร เพ่ือสามารถสืบสวนสอบสวนได ้
  ระบุพยาน เอกสาร พยายวตัถุ พยายบุคคล(ถา้มี) 
  ถา้ตอ้งการทราบผลการ ด าเนินการให้ ด าเนินการตาม   ขอ้ 3. 

  
การแจ้งควรมข้ีอมูลอะไร 
เม่ือพบหรือมีขอ้มลูว่ามีการใชแ้รงงานอยา่งไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ควรจะตอ้งทราบรายละเอียดใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.  ใคร  หมายถึง  ผูท่ี้ให้ขอ้มลูแก่เครือข่ายฯ  ช่ืออะไร  ผูท่ี้ประสบกบัความเดือดร้อนช่ืออะไร  ท่ีอยู่
ปัจจุบนั  โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
2.  ท าอะไร  หมายถึง  แรงงานท่ีประสบปัญหานั้นท างานในกิจการอะไร  เช่น  เยบ็ผา้  ท างานในร้านขาย
อาหาร  และท างานมานานก่ีเดือน  ก่ีปี  เวลาท างานเร่ิมเวลาไหนเลิกเวลาไหน  เป็นตน้ 
3.  ทีไ่หน  หมายถึง  ช่ือ  สถานท่ีตั้งของท่ีท างานของแรงงานท่ีประสบปัญหา  ว่าตั้งอยูเ่ลขท่ี
อะไร  ตรอก  ซอย  ถนน  แขวง  เขต  เบอร์โทรศพัท ์ ช่ือของนายจา้ง  เป็นตน้ 
4.  เมือ่ไร  หมายถึง  วนัท่ี  เดือน  ปี  พ.ศ.  ท่ีเร่ิมท างาน / เกิดเหตุการณ์ (กรณีเลิกจา้ง / ถูกกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดต่อแรงงาน   เช่น  ถูกท าร้ายร่างกาย / ล่วงเกินทางเพศ  เป็นตน้) 
5.  อย่างไร  หมายถึง  เร่ืองท่ีนายจา้งท าไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานต่อลูกจา้ง  หากไม่ทราบขอ้มลูหรือ
ทราบไม่ครบอาจสอบถามไดจ้ากเครือข่ายฯ ดว้ยกนัหรือเพ่ือนในชมรม  เพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกนั  เช่นทราบช่ือโรงงาน
แต่ไม่ทราบว่าตั้งอยูท่ี่ไหนอาจสอบถามจากเพ่ือนๆ ไดว้่าเคยผา่นหรือรู้จกัโรงงานนั้นหรือไม่  โรงงานนั้นอยูใ่นเขต



อะไร  เป็นตน้  หากทราบขอ้มลูไม่ชดัเจน  เช่น  ไม่ทราบเลขท่ีตั้งของโรงงาน  หรือโรงงานตั้งอยูใ่นเขต
อะไร  พนกังานตรวจแรงงานก็จะใชเ้วลาในการคน้หานานบางคร้ังไม่สามารถท่ีจะไปตรวจสอบไดเ้น่ืองจากขอ้มลูไม่
ชดัเจน 

 


