
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรยีนการปฏิบติังาน 

หรือการบริการของเจาหนาที่ 

   
 

 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

120 หมู ๓ ช้ัน ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
        ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจงวฒันะ 

 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 
             โทร. 0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ 

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

คำนำ 

   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการทำงาน ตามนโยบาย

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือดำเนินงานการปองกัน           

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ                     

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญใน

การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี เครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริม

และคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนานำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว ไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสำคัญในการ ประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน เปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงไดมี

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาท่ี 

เพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาท่ี ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน

และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแสดานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีคุณภาพ 

 

                  ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

                         ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 

     เนื้อหา                           หนา 
 

หลักการและเหตุผล          1 
คำจำกัดความ            2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข       3 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          4 
การบันทึกขอรองเรียน          5 
ภาคผนวก 
แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)      7 
แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)      8 
แบบฟอรมแจงการรองเรียน/รองทุกข        9 
แบบฟอรมแจงผลการดำเนินการรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข      10 
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ จังหวดักรุงเทพมหานคร : คูมือการปฏิบัตงิานกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียน 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 
 

หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการนี้ ตองใช วิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ มีประสิทธภิาพ เกิดความคุมคาในเชงิภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน 

และประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกำหนดมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 

และปองกันทุจริต พ.ศ. 2562  โดยไดระบุหลายมาตรการซ่ึงมีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต                 

เปนหนึ่งในมาตรการสำคัญเพ่ือสงเสริมความโปรงใส ปองกันการทุจริต ท่ียึดหลักความสุจริต และความ              

เท่ียงธรรม  ซ่ึงการรับรองเรียนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและปลอดภัย ครอบคลุมการบริหารจัดการ           

ในระดับตางๆ ของสำนักงาน โดยกำหนดข้ันตอนและระยะเวลาการบริหารจัดการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข     

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนและผูปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการแจงเบาะแส หรือ

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงบริหารงานและกำกับดูแลการ

ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชนและสำนักงานไดมากยิ่งข้ึน  

 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

เพ่ือใหการบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

ควบคูกับการพัฒนาบำบัดทุกข บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับ

แจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บ

รักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความ

เดือดรอนจากการรองเรียน 

 
 
 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



๒ 
 
สถานท่ีตั้ง 
 

 ตั้งอยูท่ี  120 หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐   
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนหรือผูรับบริการ 

วัตถุประสงค  
 

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน 
ใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

คำจำกัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีมารับบรกิารจากสำนักงานท้ังประชาชน หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน 

รวมถึงหนวยบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก

การดำเนินการของสำนักงาน  

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอสำนักงานผานชองทาง

ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถาม

หรือการรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง  ติดตอผานทางโทรศัพท เว็บไซต  

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ จังหวดักรุงเทพมหานคร : คูมือการปฏิบัตงิานกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียน 

 

๓ 

 

สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกำกับของราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

รัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปน

กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

หนวยงานเอกชน หมายถึง บริษัท หางหุนสวน สถานพยาบาล หนวยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีอำนาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบรองเรียน/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด  

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของ ผูปฏิบัติของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติได เชน การประพฤติมิชอบตอหนาท่ี การประพฤติผิดคานิยม คุณธรรม

ของสำนักงานหรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ แกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน 

ระยะเวลาในการเปดใหบริการ 
 เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแต 08.30 น – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 
                                                                 ๔ 

 
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
(๑ วัน) 

 
 

รองเรียนดวยตนเอง 

รองเรียนผานโทรศัพท 0๒-๑๔๑-๔๐๐๐ 

 

รองเรียนผานระบบอินเตอรเน็ต, เว็ปไซด สปสช.  
 

รองเรียนผานสายดวน ๑๓๓๐ 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง (๓ วัน) 

 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

(๑๐ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ (๗ วัน)  

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
(๓๐ วัน) 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ (๗ วัน) 

รองเรียนผานทางจดหมายหรือ ไปรษณียบัตร 

ยุติ ไมยุติ 

..................................................... 
เจาหนาท่ีประจำศูนยรับเรื่องรองเรียน 

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ จังหวดักรุงเทพมหานคร : คูมือการปฏิบัตงิานกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียน 

 

๕ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน 
  -การจัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน 
  -จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจำศูนย 
  -แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือความสะดวกใน            
การประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ 

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอ

รองเรียน/รองทุกขเพ่ือ

ประสานหาแนวทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

ทุกครั้งท่ีมีการ

รองเรียน 
ภายใน 1 วันทำการ 

 

รองเรียนเว็บไซต หนวยงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ   
ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

 

รองเรียนทางโทรศัพท 
0๒-๑๔๑-๔๐๐๐ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผานสายดวน ๑๓๓๐ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผานทางจดหมาย 

ไปรษณียบัตร 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

 

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



๖ 

 

การบันทึกขอรองเรียน 

  กรอกแบบฟอรมขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ทุกชองทางมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน      

/รองทุกข 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ 

 1. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ    

     เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

2. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไมได

รับความสะดวกในการใหบริการ สอบถามขอมูลสิทธิหลักประสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ เปนตน 

จัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจ

โทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติให

ดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการ

แกไขปญหาตอไป 

4. ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส

ในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 
 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินงานใหทราบภายใน 5 วัน เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 

1.ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส 

2.ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการ 

   ขอรองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา 

   องคกร ตอไป 

มาตรฐานงาน 

 1.การดำเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 2.กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสำนักงานหลักประสุขภาพแหงชาติ 

ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน รอง

ทุกข ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทำการ

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

 

 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ จังหวดักรุงเทพมหานคร : คูมือการปฏิบัตงิานกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



๗ 

แบบฟอรม 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุรองราวรองเรียน/รองทุกข 
แบบคำรองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)                 (แบบคำรองเรียน 1) 

 

         ท่ี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

     วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

  ข าพ เจ า……………………………………………………………………อายุ………ป  อยู บ าน เลข ท่ี ……
ห มู………ตำบล……………………………อำเภ อ………..………………………..จั งห วัด………………………………………….
โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตำแหนง………………………………………บัตร
ประชาชน………………………………………เลขท่ี…………………………………………….ออกโดย……………………………….
วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………………….มีความประสงคขอรองทุกข/
รองเรียนเพ่ือใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดำเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคำรองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 
 

  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน(ถามี) ไดแก 
1)…………………………………………………………………………………………………จำนวน.........................ชุด 
2)………………………………………………………………………………………………...จำนวน.........................ชุด 
3)..............................................................................................................จำนวน.........................ชุด 
4)..............................................................................................................จำนวน.........................ชดุ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
              (………………………………………………………………….) 
           ผูรองทุกข/รองเรียน 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน                                                                                                      

โทร.0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐

ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

 

 

๘ 

แบบคำรองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)                        (แบบคำรองท่ี 2) 

        ท่ี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
     วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

  ขาพเจา………………………………………………………อายุ………ป อยูบานเลขท่ี……………….…
หมู………ตำบล……………………………อำเภอ…………………………..จังหวัด………………………………..................
โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตำแหนง……………………………………….. 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดำเนินการ
ชวยเหลือหรือแกไขปญหาเรื่อง……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยขออาง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 

  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคำรองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและเจาหนาท่ีไดแจง
ใหขาพเจาทราบแลวหากเปนคำรองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
     ลงชื่อ……………………………………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

                        (……………………………………….) 
                 วันท่ี ……เดือน……………….พ.ศ……………    

            เวลา…………………………. 
 
 
 
 
 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ 
ฝ่ายกฎหมายและคดี



๙ 

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน               (ตอบขอรองเรียนท่ี 1) 

ท่ี ............/(เรื่องรองเรียน)/..............                      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
                                                                                  

                
 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

        ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 
( ) อ่ืน.................................................................................................................................................................. 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 
                        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไว
แลวตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี........................................ลงวันท่ี................................และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและได
มอบหมายให...................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดำเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและไดจัดสง
เรื่องให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของ
ดำเนินการตอไปแลวท้ังนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีก
ทางหนึ่ง 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดำเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 
 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                    

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ 
ฝ่ายกฎหมายและคดี



 

 

 

๑๐ 
 

แบบแจงผลการดำเนินการตอรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน          (ตอบขอรองเรียน 2) 
 
ท่ี  /(เรื่องรองเรียน)/...................                        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
                                                                                
                   
 

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

เรื่อง แจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

อางถึง หนังสือรองเรียน/หลกัฐานการรองเรียน ............................................. 
 

สิง่ท่ีสงมาดวย ๑. ................................................................................................................................................. 
         ๒. ................................................................................................................................................ 

       ๓.................................................................................................................................................. 
ตามท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรอง

ทุกข/รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้นสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไดรับแจงผลการดำเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรอง
ทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 
ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

 

 

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี



  

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ 
 
จัดทำโดย 
 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  -หมายเลขโทรศัพท 0๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ 

 

ฝ่ายกฎหมายและคดี




