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G r i e v a n c e

• A grievance is a perceived wrong 

การร้องเรยีนร้องทกุข ์ ถกูเข้าใจผดิวา่เป็นส่ิง

ทีไ่มถ่กูต้อง

• An official complaint over something 

believed to be wrong or unfair

เป็นการใช้ช่องทางทีเ่ป็นทางการในการแจ้ง

ความทุกขร์้อน



Common Grievance 
Issues:

• Wages ค่าจ้าง

• Working hours ชัว่โมงท างาน

• Working conditions  สภาพแวดล้อมการท างาน

• Schedules  การจดัตารางเวลา

• Promotions or advancement  การโปรโมท ให้การ

สนับสนุนความก้าวหน้า

• Relationships with management  ความสมัพนัธก์บั

ระดบับริหารหรือระดบัท่ีสงูขึน้ไป

• Role clarity  หน้าท่ีความรบัผิดชอบ



Grievance 

Mechanism
การจดั

การการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์
A series of steps for identifying

and, wherever possible, resolving

concerns that have been raised by 

workers เป็นกระบวนการซ่ึง
ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆเพ่ือ ช้ีบง่ และ

การแก้ปัญหา
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Reduced Employee 

Turnover

ลดการหมุนเวยีน
(ลาออก) ของพนกังาน 

Better Relations 

Between Workers 

and Management

ความสัมพนัธท์ีด่ขีึน้

More Desirable 

Place to Work

เป็นสถานที่
ท างานทีร่ว่มงาน

ดว้ย

Improve 

Relations with 

Stakeholders

ท าให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผ้มส่ีวนได้
ส่วนเสียดขีึน้ 

Benefits for Factories

ประโยชนก์บัสถานประกอบการ

Grievance Mechanism
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No Fear of  

Retal iat ion

เกิดความเชื่อมั่น
ว่าไม่มีการตอบ

โต้ เอาผิด

Conf idence

มีความมั่นใจที่จะ
บอกเรื่องราว

ต่างๆ 

Anonymity

สามารถแจ้งข้อ
ทุกข์ร้อนโดยไม่
ต้องแจ้งชื่อ

Benefits for Workers

ประโยชนก์บัพนกังาน 



Employee Engagement and Complaint Management System 

การมีส่วนร่วมของพนกังานและการจดัการขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข ์

Laws & Regulations กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

Labor Protection Laws B.E.2541: Section 96, 97 and 98  พ.ร.บ.คุม้ตรองแรงงาน 2541 

มาตรา 96,97, 98

Welfare committee. : Election welfare committee, arrange meeting with 

employer’s representative at least once in every 3 months.  สถานประกอบการที่

มพีนกังานต ัง้แต ่50 คนตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ ตอ้ง
มาจากการเลอืกต ัง้ และ ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมกบัตวัแทนนายจา้งทกุ ๆ 3 เดอืน 

Labor Protection Laws B.E.2541: Section 108, 109 พ.ร.บ.คุม้ตรองแรงงาน 2541 มาตรา
108, 109

Grievance procedures shall be written in the company regulations นายจา้งตอ้ง

มกีารก าหนดข ัน้ตอนวธิกีารรอ้งทกุขไ์วใ้นกฏระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน 



Examples of Grievance Reception Methods
ตวัอยา่งช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข ์: 



POLL

1. Connect on https://kahoot.it

2. Enter the Game Pin number for the Poll

3. Enter a name (can be anonymous, enter the nickname you 

want)

https://kahoot.it/


Poll

1.How do you collect complaints at your sites? คุณ
มวีธิรีวบรวมข้อร้องเรยีนร้องทกุขอ์ยา่งไร?

1.Suggestion box กลอ่งรบัความคดิเห็น

2.Meetings with workers representatives

จดัประชุมกบัตวัแทนพนกังาน

3.Regular meetings with workers to raise 

issues ประชุมกบัพนกังานเพือ่รบัฟงัข้อ

ร้องเรยีน

4.Written surveysให้ท าแบบส ารวจ

5. Phone numbers / Hotline

6.Others methodวธิอีืน่ ๆ 



Poll
1.Are employees using the system?พนกังานใช้ช่อง
ทาเหลา่นั้นหรอืไม?่

1.Yes ใช่ 

2.No ไมใ่ช่

3.Don’t know ไมท่ราบ

2.Which employees are allowed to use your 

system(s)? พนกังานกลุม่ใดบ้างทีส่ามารถใช้
ช่องทางทีจ่ดัไว้ได?้

1. Full time workers พนกังานประจ า

2.Contractors พนกังานซบัฯ

3.temporary workers, พนกังานชัว่คราว

4. workers who speak a different language?

พนกังานตา่งดา้ว



Common Issues with Complaint Systems
ปญัหาทีม่กัจะพบกบัช่องทางการร้องเรยีนเรยีนร้องทกุขท์ีจ่ดัให้

• Employees don’t know it exists พนกังานไมท่ราบวา่มช่ีองทางนั้นๆ

• Process is unclear ไมท่ราบขัน้ตอนตอ่ไปหลงัจากแจ้งปญัหา

• Lack of trust in process ไมไ่ว้ใจระบบ

• Not accessible to all ไมส่ามารถเข้าถงึไดอ้ยา่งกว้างขวาง 

• Lack of feedback or explanation on decisions ไมช่ดัเจนในการแจ้งกลบัหรอืการ

แจ้ปญัหา



ไมม่ใีครรูเ้ลยวา่
กลอ่งรับความ

คดิเห็นอยูต่รงไหน

กลวัวา่จะมปัีญหาหาก
รอ้งเรยีนไป

มาจากตา่งประเทศ อา่น
เขยีนก็ไมเ่ป็นจะรอ้งเรยีน

อยา่งไร 

เรือ่งทีฉั่นจะรอ้งเรยีน
ไมอ่ยากใหค้นอืน่ๆ รู ้

เลย 

หากเขยีนชือ่ไปในใบ
รอ้งเรยีนหวัหนา้ตอ้ง

เรยีกไปคยุแน่

ขอ้รอ้งเรยีนของฉันใคร
จะไปถงึใคร? 

จะท าอยา่งไรดีกบั
ค าถามเหล่าน้ี?



What makes an EFFECTIVE Grievance Mechanism?

มีหลักการ สามารถ เข้ า ถึ ง
ยึ ดความ เท่ า
เ ทีย ม

มีค ว ามโปร่ ง ใ ส ยึดมั่ น กฏหมาย
ทุ ก ฝ่ าย เ ป็นฟั น เ ฟื อ งที่

ส าคัญ

ไม่ เ ป็ นปริศนา

พัฒนาอย่ า ง
ต่ อ เ น่ื อ ง

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG97iPwqjOAhXr4IMKHfrRAZ8QjRwIBw&url=http://www.clipartlogo.com/free/scale.html&bvm=bv.128987424,d.amc&psig=AFQjCNGZ9S8WeGjyhvTA3otk19Cfe9HEzg&ust=1470426029296590
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG97iPwqjOAhXr4IMKHfrRAZ8QjRwIBw&url=http://www.clipartlogo.com/free/scale.html&bvm=bv.128987424,d.amc&psig=AFQjCNGZ9S8WeGjyhvTA3otk19Cfe9HEzg&ust=1470426029296590
http://revenue360.net/tag/hospital-pricing-transparency/
http://revenue360.net/tag/hospital-pricing-transparency/
http://support-my-decision.org.au/get-support
http://support-my-decision.org.au/get-support
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ตอบกลบัใน
เบือ้งตน้

• แจง้ขัน้ตน้
• อธบิายใหท้ราบใน

ขัน้ตอนถดัไป

ประเมนิและ
วเิคราะหเ์พือ่
จดัการอยา่ง
เหมาะสม

• ประเมนิความส าคญั
ของประเดน็

• ก าหนดวธิกีารหาขอ้มลู
• ก าหนดวธิกีารจดัการใน
ขัน้ตอนถดัไป

รบัข้อร้องเรยีน
ร้องทกุข์

• รบัเรือ่งราว
• ท าเป็นเอกสาร
บนัทกึ

กระบวนการทีแ่นะน า

1 2
3
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พจิารณา
การ

แกป้ญัหา

• หากผู้ร้องเรยีน
ร้องทุกขไ์มพ่อใจ
กบัการแก้ปญัหา

ส่ือสารกบัผู้
ร้องเรยีนร้อง

ทกุข์

• ส่ือสาร
• แจ้งข้อเท็จจรงิ
และข้อมลู

• เสนอวธิกีาร
แก้ปญัหา

การ
สอบสวน

• หาข้อเท็จจรงิ
• ทางเลอืกในการ

แก้ปญัหา

ตดิตามผล
การแกไ้ข

• การแก้ปญัหา
เสร็จสมบรูณ์

764 5



Examples of issues and solutions

WORKSHOP



Instructions for the workshop

● Objective: identify issues in some factories, and share improvement ideas that 
could be applied

ชีบ้ง่ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ในสถานประกอบการ และท ากจิกรรม
รว่มกนัเพือ่หาวธิกีารแกป้ญัหา

● Each table discusses the case. Ideas about how to improve the situation for the 
workers in the factory are  then written on the paperboard. (10 mn) 

แตล่ะกลุม่วเิคราะหส์ถานการณ์ทีไ่ดร้บั หาวธิกีารแกไ้ข
ปรบัปรงุ และเขยีนบนการดาษทีจ่ดัให ้(10นาท)ี 

● Finally, ideas are shared and discussed with other participants (5mn / topic) 

สดุทา้ยตวัแทนน าเสนอแนวทางแกป้ญัหาใหก้บัผูร้ว่มกจิกรรม
รบัฟงั (5นาท)ี 



WORKSHOP # 1. 

You are HR Manager of Asian Busy Company Ltd. and wants to set up Grievance / 
Suggestion channel(s) for your employees.

What are your desired methods for employees to raise their concerns?

What are the Pros & Cons of each channel?

How to check they will work properly?

คณุเป็น HR Manager ของบรษิทั Asian Busy Company Ltd. 
ตอ้งการทีจ่ะหาวธิกีารใหพ้นกังานไดเ้สนอความคดิเห็น หรอืมี
ชอ่งทางใหเ้ขาไดร้อ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

คณุเรยีกประชุมคณะกรรมการ CSR และคดิกนัวา่จะจดัวธิกีาร
อยา่งไรด ี?
อะไรคอืขอ้ด ีและขอ้เสยี ของแตล่ะชอ่งทาง?
จะรูไ้ดอ้ยา่งไร วา่แตล่ะชอ่งทางทีจ่ดัใหน้ ัน้มปีระสทิธภิาพ ?



WORKSHOP # 2. 

You are the CEO of Best Order Co., Ltd. you have set up grievance channels to employees by using a 
suggestion box and a hotline with the HR manager. 
คณุเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิท Best Order Co., Ltd. 

ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน รอ้งทกุขไ์ว ้สองชอ่งทาง คอื กลอ่งรับขอ้รอ้งเรยีน 
และสายดว่น ด าเนนิการโดยผูจั้ดการฝ่ายบคุคล 

Unfortunately found that these existing channels are NOT being used by employees.

อยา่งไรก็ตามพบบา่ชอ่งทางดงักลา่วไมม่พีนักงานแจง้เรือ่งราวเขา้มาเลย ทัง้ๆ ที ่ใน
ความเป็นจรงิเกดิเรือ่งราวตา่งๆ มากมาย

You call your management team for a meeting to find possible solutions to this problem.

คุณไดเ้รียกประชุมเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข
What are some solutions and the action plans to improve understanding and use of their grievance 
channels? 

คณุมธีกีารแกปั้ญหาอยา่ง ไร และแผนงานทีจ่ะท าใหพ้นักงานใชช้อ่งทาง
ดงักลา่วไดม้ากขึน้ 



WORKSHOP # 3.

You are the CEO of Euro Rushing Company. You call for a meeting with your 
team as there is rumours about the suggestion box… e.g. 

“You should not put complaint on HR in the box because the HR Manager 
opens the box”

“I think the box eats all my comments, they all just disappear”

“No!! I would not dare to put my complaints in because I am afraid of being 
fired” 

“I cannot write so don’t know how to raise my complaint” 

You and your team have realized that having employee’s opinions and 
complaints (to solve) are essential. 

Please list possible solutions to improve the situation and how to make the 
suggestion box an effective channel. 



WORKSHOP # 3.

คณุเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของ Euro Rushing Company ในบา่ยวนัหนึง่
ไดเ้ดนิไปทีโ่รงอาหาร และสถานทีส่บูบหุรที ีจ่ดัใหก้บัพนกังาน สิง่ทีค่ณุไดย้นิ
ในระหวา่งทีไ่ปสถานทีท่ ัง้สองน ัน้ท าใหไ้มส่บายใจอยา่งยิง่ และไดเ้รยีก
ประชุมทมีผูบ้รหิาร ไดเ้ลา่เร ือ่งราวตา่งๆ ทีค่ณุไดย้นิมาใหพ้วกเขาฟงั 

“อยา่ไปเขยีนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัฝ่ายบคุคลไปเชยีวนะเอ็ง ขา้เห็นฝ่าย
บคุคลเป็นคนไปเปิดตู ้เดีย๋วเป็นเรือ่งแน”่ 

“แกช ัน้วา่ไอก้ลอ่งแดง ๆ น ัน้นะ่ มนักนิ และยอ่ย ใบรอ้งเรยีนของช ัน้ไป
เรยีบรอ้ยแลว้ละ่ เขยีนไปต ัง้นานละไมเ่ห็นมไีรเลย” 

“อยา่ๆ แกอยา่เขยีนอะไรใสไ่ปในน ัน้เด็ดขาด ช ัน้ไดย้นิมาวา่คนลา่สดุทีเ่ขยีน
ไปไมไ่ดท้ างานตอ่แลว้” 

คณุคดิวา่จะมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะแกป้ญัหาดงักลา่ว ขา้งตน้ 



Appendix
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How many Team Members are 

needed to manage the complaint 

process? 

Employees are often afraid to 

discuss concerns with management. 

What steps can be taken to build 

trust?

How can you ensure employees 

continue to trust the process 

despite unfavorable outcomes?

This depends in part on the size of 

your workforce and in part on the 

nature of the grievance. The key is to 

have someone in charge of the 

process that is responsible for 

allocating resources and ensuring 

accountability at each step.Management should emphasize their 

desire for workers to express their 

concerns and assure them that there 

is a NO Retaliation policy for workers 

who do so. Citing examples of 

successful use of the Grievance 

Mechanism can reinforce this. 
Despite whether the complainant 

achieved their desired outcome the 

most important thing is that they 

feel the process was conducted fairly 

and openly according to previously 

established procedures and 

agreements.

Frequently Asked Questions
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What is best way to update our 

current complaint system? 

What makes a credible appeal 

process?

What is most important when 

reviewing an existing process?

Grievance Mechanisms should be 

updated regularly based on 

feedback from management and 

employees according to new 

learnings and effectiveness.
A well developed Grievance 

Mechanism includes the option for 

appeal if a complainant feels that a 

decision was biased or did not take 

into account all information. An 

appeal process can include review by 

another member of the GM team, a 

third party, or a trained mediator.

All Grievance Mechanisms are most 

effective when workers have input in 

its construction, management, 

oversight, and review. 



● Confidential and Impartial 

► If current process says that complaints first be made to the employees’ line manager, also have option of reporting issue first 

with an alternative manager, for example, a human resource (personnel) manager. 

► Process should be explained clearly to all parties. 

● Non‐Retribution 

► Guarantee and communicate that any employee raising a complaint will not be subject to any reprisal. 

● Reasonable timescales 

► Allow for time to investigate grievances fully, but aim for quick resolutions. 

► The longer a grievance is allowed to continue, the harder it can be for both sides to get back to normal afterwards. 

► Time limits should be set for each stage of the process, for example, a maximum time between a grievance being raised and the 

setting up of a meeting to investigate it. 

● Right of appeal 

► An employee should have the right to appeal to a higher level of management if he or she is not happy with the initial findin

● Right to be accompanied 

► In any meetings or hearings, the employee should have the right to be accompanied by a colleague, friend or union 

representative. 

● Sensitive to vulnerable staff 

► Employees that may feel particularly vulnerable (e.g. women, ethnic/religious minorities, migrant workers, younger workers, 

employees with disabilities) should n not deterred from lodging a grievance. T

► Process should be discreet to allow employees to report without everyone else knowing. 

► It is also good practice to have both a male and female staff member available for receiving and processing complaints 

► Confidentiality and non‐retribution (see above) are particularly important to the most vulnerable staff who may wish to remain 

anonymous.

► However, grievances lodged anonymously may prevent the employer from resolving the matter and providing feedback. 

► Nevertheless, employees wishing to lodge grievances anonymously should be allowed to do so. 

● Keeping records 

► Once a grievance has been raised formally, it is important that proper written records are kept, to aid transparency and allow for

any review of the process or decision.  

● Relationship to collective agreements & regulation 


