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1. วัตถุประสงค ์  
1.1 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณผ์ลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิและร้องเรียนได้  
1.2 เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันการ อิสระ และมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อความเป็นธรรม 

และความเป็นกลาง 
 

2. ขอบข่าย   
ครอบคลุมการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับ 

 
3. นิยาม 

3.1 ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือQMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน) ขึ้นอยู่กับข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

3.2 ผู้ได้รับมอบหมาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ  

3.3 QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  
เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงได้โดยตรง 

3.4 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะกรรมการ 
เพื่อความเป็นกลาง ผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ผู้ช่วยผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

3.5 การอุทธรณ์ หมายถึงการไม่เห็นด้วยต่อผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ผู้ควบคุม 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือนายทะเบียนได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาใน 
ผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้ด าเนินการทบทวน 
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4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06)  
4.2 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.3 ทะเบียนค าอุทธรณ ์(F-SDD-41) 
4.4 แบบอุทธรณ์ (F-SDD-42) 
4.5 ทะเบียนข้อร้องเรียน (F-SDD-43) 
4.6 แบบรับข้อร้องเรียน (F-SDD-44) 
4.7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัตกิารแก้ไข และป้องกนั (P-SDD-12) 
4.8 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การร้องเรียนและอุทธรณ ์

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-08 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่ 4 | 8 

 

5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การด าเนนิงานการอุทธรณ ์(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

ตามข้อ 6.1) 
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5.2 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การจัดการกับข้อรอ้งเรียน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 6.2) 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การด าเนนิงานการอุทธรณ ์

6.1.1 นายทะเบียนได้รับแบบอุทธรณ์ (F-SDD-42) หรือได้รับค าอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ด าเนินการส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จากนั้น
รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้อุทธรณ์สามารถยื่น
อุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศผลหรือแจ้งผลการพิจารณา 

6.1.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงทะเบียนค าอุทธรณ์      
(F-SDD-41) และแจ้งให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบว่าขณะนี้ทางส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงานได้รับเรื่องการอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ  
โดยแจ้งภายใน 3 วันหลังจากได้รับเรื่องการอุทธรณ์ 

6.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาข้ออุทธรณ์  โดยด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  

6.1.4 ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วย
เหตุผลต่อผู้ยื่นค าอุทธรณแ์ละลงทะเบียนค าตัดสินอุทธรณ์ในทะเบียนค าอุทธรณ ์(F-SDD-41) 

6.1.5 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) น าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมา
พิจารณาหรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงตามคู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (P-SDD-08) 

6.1.6 QMR สรุปค าอุทธรณ์และการด าเนินการเสนอที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management 
Review) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 

 
6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการกับข้อรอ้งเรียน 

6.2.1 เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับข้อร้องเรียนด้วยวาจาทางโทรศัพท์
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและยืนยันตัวบุคคล 
ผู้ร้องเรียนได้ให้สรุปบันทึกรายละเอียดการร้องเรียนในแบบรับข้อร้องเรียน (F-SDD-44) 
เสนอ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  

6.2.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงทะเบียนข้อร้องเรียน   
(F-SDD-43) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุเบื้องต้น  

6.2.3 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุเบื ้องต้น และให้ความเห็นเพิ ่มเติม  
รวมทั ้งหารือกับกลุ ่มกฎหมาย จากนั ้นเสนอ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน) 
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หมายเหตุ: กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอาจจัดท าหนังสือถึงผู ้ถูกร้องเรียน หรือเชิญเข้าพบ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาว่าเป็นข้อร้องเรียนหรือไม่  

6.2.4 ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน พิจารณารายละเอียดของข้อร้องเรียน โดยหากพิจารณาว่า 
เป็นข้อร้องเรียนต้องมั่นใจว่ามีสาระเพียงพอและมีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนข้อร้องเรียน  
หมายเหตุ: ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินข้อร้องเรียน ทบทวน อนุมัติสื่อสารต้องเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อร้องเรียน รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ร้องเรียน 
กรณีไม่เป็นข้อร้องเรียน 

 แจ้งตอบผู้ร้องเรียนและลงทะเบียนข้อร้องเรียน (F-SDD-43) 
กรณีเป็นข้อร้องเรียน 

6.2.5 ผู้ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ / ติดตามผลการพิจารณา / แจ้งผลการพิจารณา 
1) QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงทะเบียนข้อร้องเรียน 

(F-SDD-43) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า ขณะนี้ ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ 
ฝีมือแรงงานได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 
โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันนับจากวันที่ QMR พิจารณาว่าเป็นข้อร้องเรียน พร้อมจัดส่ง
แบบรับข้อร้องเรียน (F-SDD-44) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับมอบหมาย 

2) ผู้ได้รับมอบหมาย ด าเนินการสืบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา โดยการแก้ไขป้องกันปัญหาต้องพิจารณาถึงการด าเนินการเฉพาะหน้า 
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก รวมทั้งก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นจัดส่งให้     
ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน พิจารณา 

3) ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน พิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกันที่เสนอในเบื้องต้น จากนั้น 
QMR มอบหมายผู้ตรวจติดตามผลการแก้ไขป้องกัน (Follow up) โดยบันทึกรายละเอียด
ในทะเบียนข้อร้องเรียน (F-SDD-43) 

4) ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน ไม่เห็นชอบในผลการด าเนินการ ให้ QMR พิจารณาสั่งการต่อไป 
โดยให้มีการติดตามผลการด าเนินการจนแล้วเสร็จ และบันทึกปิดข้อร้องเรียนในทะเบียน   
ข้อร้องเรียน (F-SDD-43) 

5) QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกในทะเบียนข้อร้องเรียน (F-SDD-43) 

6.2.6 QMR สรุปผลการด าเนินการเสนอที ่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management 
Review) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การร้องเรียนและอุทธรณ ์

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-08 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่ 8 | 8 

 

7. การจัดเกบ็บันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-41 ทะเบียนค าอุทธรณ ์
 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

ตลอดไป เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

F-SDD-42 แบบอุทธรณ ์ จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

F-SDD-43 ท ะ เ บี ย น ข้ อ
ร้องเรียน 

 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

F-SDD-44 แ บ บ รั บ ข้ อ
ร้องเรียน 

 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

- เ อ ก ส า ร ก า ร
ร้องเรียน/เอกสาร
การอุทธรณ์  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 
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