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คํานํา 
 

  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการตลาด ฉบับนี้  
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คาดหวังของผูรับบริการ จําเปนจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
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คูมือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองราวรองทุกข/ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการตลาด 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให

ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ

ประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ  

 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการตลาด 

  เพ่ือใหการบริหารระบบขององคกรเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ

พัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

รวดเร็วและประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม องคการตลาดจึงไดมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการ

รองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียน

ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  สถานท่ีตั้ง : สํานักงานใหญตั้งอยู ณ องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 51/47 ถนนสวนผัก

ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170โทรศัพท0-20249270-4 โทรสาร0-20249278 

  สถานท่ีตั้ง : ตลาดสาขาตลิ่งชันตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 51/47 

ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท/โทรสาร 0-24353112  

  สถานท่ีตั้ง : ตลาดสาขาหนองมวงตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรหนองมวง 516/9 ตําบลหนอง

มวง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท/โทรสาร 036-431991 

  สถานท่ีตั้ง : ตลาดสาขาลําพูนตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรลําพูน 345 หมู 7 ถนนเชียงใหม-

ลําพูน ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51150 โทรศัพท 053-982473 โทรสาร 053-982472 

  สถานท่ีตั้ง : ตลาดสาขาบางคลาตั้งอยู ณ ตลาดกลางเกษตรกรบางคลา 1/25-26 ถนน 304 

ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี หมู 3 ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท 038-

088386-7 โทรสาร 038-541955 
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  สถานท่ีตั้ง : ตลาดสาขาปากคลองตลาดตั้งอยู ณ ตลาดผักและผลไมปากคลองตลาด26-28  

ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท 0-22214865 โทรสาร 

0-22216468 

 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมาติดตอ 

 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข       

องคการตลาดฯ มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ      

ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม  

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนท่ัวไป 

  “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทาง

ตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/

การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข เชน ติดตอทางโทรศัพท/ไปรษณีย/จดหมาย/ตูปณ/ตูแสดงความคิดเห็น/จม.อิเล็คทริค(เว็ป) 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ในเวลาราชการ) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข
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๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การรองเรียนของพนักงานองคการตลาดควรประกอบดวย 

     1. ชื่อ ท่ีอยู e-mail และ/หรือเบอรโทรศัพท 

     2. สรุปสาระการรองเรียน อะไร ใครท่ีเก่ียวของ เหตุการณเกิดเม่ือไร ท่ีใด และทําไมสถานการณนั้นๆ จึงไม

ยุติธรรมหรือผิด 

     3. สิ่งท่ีทานไดพยายามทําเพ่ือแกไขเหตุการณ ขอรองเรียน และ ผลท่ีเกิดข้ึน 

     4. ถายเอกสาร จดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกรณีรองเรียน 

     5. หลักฐาน ขอเท็จจริง และพยานตางๆ  

     6. ผลท่ีทานคาดหวังตอการรองเรียน 

     -  กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

1. รวบรวมขอเท็จจริง 

ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดนั้นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลท่ีมีความเหมาะสมดําเนินการ 

2. ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล 

ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผลและกลั่นกรองขอมูลเพ่ือพิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการท่ี 

เหมาะสมในแตละเรื่อง โดยอาจ 

2.1 ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนตน หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีตนมีอํานาจ  

ท่ีจะกระทําได หรือ 

2.2 รายงานตอบุคคลท่ีมีอํานาจดําเนินการและเก่ียวของในเรื่องนั้น ๆ เปนผูดําเนินการประมวลผลและ 

กลั่นกรองขอมูล 

3. กําหนดมาตรการดําเนินการ 

ผูท่ีดําเนินการตามขอ 2. กําหนดมาตรการการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมการดําเนินงานองคการตลาดและบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบโดยคํานึงถึงความ

เดือดรอนเสียหายรวมท้ังหมด ท้ังนี้ในกรณีท่ีเปน เรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการองคการตลาดเชน เปนเรื่องท่ีกระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือสถานะ  

การเงินขององคการตลาด หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินงานขององคการตลาดหรือเก่ียวของกับผูบริหาร

ระดับสูง เปนตน 

4. รายงานผล 

ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีรายงานผลตามขอ 3 ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง ท้ังนี้  

กระบวนการดําเนินการเก่ียวกับการรองเรียนไดยึดตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียน

กลาวโทษราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 
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     - มาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือ 

  ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑ

เรื่อง “การคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูแจงขอมูลหรือใหเบาะแสท่ีเปนประโยชนสําหรับองคการตลาด 

เก่ียวกับการทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐรวมถึงการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือจริยธรรมการดําเนินงานขององคกร” ท่ีองคการตลาดไดกําหนดไวดังนี้ 

1. ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ 

เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะทําใหองคการ

ตลาด สามารถรายงานความคืบหนา ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

2. หากองคการตลาดถือวาขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับและเปดเผยเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ 

ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

3. กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหายผูรองเรียน 

สามารถรองขอใหองคการตลาดกําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือองคการตลาดอาจกําหนดมาตรการ

คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือ

ความไมปลอดภัย 

4. ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม 

และเปนธรรม 

5. กรณีการรองเรียนเปนเท็จหรือเพ่ือการกลั่นแกลงใสราย จะมีความผิดทางวินัย 

   การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของหนวยงาน 

  ๑  จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  ๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  ๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการตลาด เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ  

โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
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ชองทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน/รองทุกข 
เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนทางโทรศัพท  
02-0249270-4 ตอ 43                  
และตลาดสาขาท้ัง 5 แหง 

- สาขาตลิ่งชัน 02-4353112 
- สาขาบางคลา 038088386   
- สาขาลําพูน 053-982473 
- สาขาปากคลองตลาด          

02-2214865 
- สาขาหนองมวง 036-431991 

 
  
 

ทุกวัน 

 
 
 

ภายใน  3  วันทําการ 

 

รองเรียนผานเว็บไซต 
http:/market-complain.mo.or.th 

ทุกวัน ภายใน  3  วันทําการ  

รองเรียนผานไปรษณีย 
-สํานักงานใหญ และสาขาตลิ่งชัน 
51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700 
-สาขาบางคลา 1/25-26 ถนน 304  
ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี หมู 3 ตําบล  
เสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24110 
-สาขาลําพูน 354 ถนนเชียงใหม-ลําพูน 
ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน        
จังหวัดลําพูน 51150 
-สาขาปากคลองตลาด 26 - 28 ถนน  
จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขต    
พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
-สาขาหนองมวง 516/9 ตําบลหนองมวง 
อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 1517 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภายใน  3  วันทําการ 

 

รองเรียนทางตู ปณ. ทุกวัน ภายใน  3  วันทําการ  

รองเรียนผานตูแสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 3 วันทําการ  
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๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน / 

รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน/รองทุกข และการแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

 ๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูรับผิดชอบเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 ๒  ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  เชน ไฟฟา

สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยัง

ผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๓  ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบขององคการตลาด ใหดําเนินการประสานหนวยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป 

 ๔  ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึก

ขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผู

รองเรียนทราบตอไป 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาท่ีจะ

ไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 

 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 ๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

 ๒  ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนเปนรายไตรมาส เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน/

รองทุกข ใหผูบริหารทราบ 

 ๒  ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนทุก 6 เดือน เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน / รอง

ทุกข ใหผูบริหารทราบ 
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 4  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร  ตอไป 

 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหผูรับเรื่องราวรองทุกขดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง

เรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน/รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  ทําการ 

 

๑6.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 

- หมายเลขโทรศัพท  0 20249270-74 

- หมายเลขโทรสาร  0 20249278 

- เว็บไซต http://market-complain.mo.or.th 
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