บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
นโยบาย
การปฏิบัตงิ านรับเรืองร้ องเรียน

คํานํา
คู่มือการปฏิบตั งิ านรับเรื องร้ องเรียนของ บริษทั เอ็ม วิชนั จํากัด ( มหาชน ) ฉบับนี จัดทําขึนเพื อเป็ น
แนวทางการดําเนินการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของบริ ษัทฯ ทังนี การจัดการข้ อร้ องเรียนจนได้ ข้อยุติ ให้ มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพือตอบสนองความต้ องการของผู้ร้องเรี ยนทังภายในและภายนอก จําเป็ นจะต้ องมีขนตอน
ั
/ กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือการปฏิบตั งิ านรับเรืองราวร้ องเรียน
บริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
บริ ษัท เอ็ม วิชัน จํา กัด ( มหาชน ) ได้ กํา หนดแนวทางปฏิ บัติงานรั บ เรื องร้ องเรี ย น มุ่งให้ เกิด
ประโยชน์แก่ผ้ รู ้ องเรียนทังภายในและภายนอก เพือตอบสนองความต้ องการของผู้ร้องเรี ยนให้ เกิดความสะดวกและความ
ผลสัมฤทธิต่องานบริ การทีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้ บริ การ ไม่มีขนตอนปฏิ
ั
บตั งิ านเกินความจําเป็ น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ ทนั ต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรี ยนได้ รับการอํานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ
และมีการประเมินผลการให้ บริการอย่างสมําเสมอ

2. การจัดตังศูนย์รับเรืองร้ องเรียน
เพือให้ การบริ หารระบบการให้ บริการเป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
ตลอดจนดําเนิน การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อดร้ อนของผู้ร้องเรี ยน ได้ อย่า งมีประสิท ธิ ภาพ

ด้ วยความรวดเร็ วประสบ

ผลสําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม อีกทังเพื อเป็ นศูนย์รับแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต ซึงในกรณีการร้ องเรี ยนทีเกียวกับบุคคล จะมี
การเก็ บรัก ษาเรื องราวไว้ เ ป็ น ความลับ และปกปิ ดชื อผู้ร้องเรี ย น เพือมิให้ ผ้ ูร้ องเรี ยนได้ รั บผลกระทบและได้ รับ ความ
เดือดร้ อนจากการร้ องเรี ยน

3. สถานทีรับเรื องร้ องเรียน
3.1 สํานักงานบริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน)
3.2 E-mail complaint@mvisioncorp.com
3.3 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mvisioncorp.com

4. หน้ าทีความรับผิดชอบ
เป็ นศูนย์กลางในการรับเรื องร้ องเรี ยน และให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร ให้ คําปรึกษา รับเรื องปั ญหาความ
ต้ องการและข้ อเสนอแนะของผู้ร้องเรี ยน

5. วัตถุประสงค์
1. เพื อให้ ก ารดํา เนิน งานจัด การข้ อร้ องเรี ย นของบริ ษัท เอ็ม วิชัน จํ ากัด (มหาชน) มีข ันตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพือให้ มนใจว่
ั าได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกียวกับการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
ทีกําหนดไว้ อย่างสมําเสมอและมีประสิทธิภาพ

6. คําจํากัดความ
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ทีมารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้ าทัวไปขององค์กร
“ผู้มีสว่ นได้ เสีย” หมายถึง ผู้ทีได้ รับผลกระทบ ทังทางบวกและทางลบ ทังทางตรงและทางอ้ อม จาก
การดําเนินการของบริษัทฯ
“การจัดการข้ อร้ องเรี ยน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื องข้ อร้ องเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ/ข้ อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรื อการร้ องขอข้ อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้ องทุกข์” หมายถึง ผู้ทีมารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้ าทัวไปขององค์กร/ผู้มีส่วน
ได้ เสียที มาติดต่อกับบริ ษัท ฯ ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุม การร้ องเรี ยน/การให้ ข้ อเสนอแนะ/การให้
ข้ อคิดเห็น/การชมเชย/การร้ องขอข้ อมูล
“ช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ทีใช้ ในการรับเรื องร้ องเรี ยน

ผู้ ร้ องเรี ยน

จะต้ องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะร้ องเรี ยน พร้ อมชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อได้ มายัง
“ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของบริ ษัท เอ็ม วิชัน จํากัด
(มหาชน) โดยมีชอ่ งทางในการรับเรื องร้ องเรี ยนทังหมด 3 ช่องทาง ดังนี
6.1 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ส่งถึง ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน)
และ/หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน) โดยส่งจดหมายมาที
บริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน) เลขทีตัง 11/1 ซอยรามคําแหง 121 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
6.2 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งถึง
-

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ

-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน)

-

โดยส่งมาที E-mail address: complaint@mvisioncorp.com

6.3 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com
7 ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้ บริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

8 การประสานหน่ วยงานเพือแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียน และการแจ้ งผู้ร้องเรียนทราบ
8.1 กรณีเป็ นการขอข้ อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้ าหน้ าที ทีเกียวข้ อง
เพือให้ ข้อมูลแก่ผ้ รู ้ องขอได้ ทนั ที
8.2 ข้ อร้ องเรี ยน ทีเป็ นการร้ องเรี ยนเกียวกับคุณภาพการให้ บริการของหน่วยงาน เช่น
การให้ บริการ เป็ นต้ น จัดทําบันทึกข้ อความเสนอไปยังผู้บริหารเพือสังการหน่วยงานทีเกียวข้ อง โดยเบืองต้นอาจโทรศัพท์
แจ้ งไปยังหน่วยงานทีเกียวข้ อง
8.3 ข้ อร้ องเรี ยน ทีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที
เกียวข้อง เพือให้ เกิดความรวดเร็ วและถูกต้ อง ในการแก้ ไขปัญหาต่อไป
8.4 ข้ อร้ องเรี ยนทีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรี ยนทําหนังสือร้ องเรี ยนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซือจัดจ้ าง ให้ เจ้ าหน้ าทีจัดทําบันทึกข้ อความเพือเสนอผู้บริ หารพิจารณาสังการไปยังหน่วยงานทีรับผิดชอบ เพือ
ดําเนินการตรวจสอบและแจ้ งผู้ร้องเรี ยนทราบ ต่อไป
9 การติดตามแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรียน
ให้ หน่วยงานที เกียวข้ องรายงานผลการดํา เนินการให้ ทราบภายใน 7 วัน ทําการ เพือเจ้ าหน้ า ที ที
เกียวข้อง จะได้ แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องเรียนทราบ ต่อไป
10 การรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ
10.1 ให้ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้ อร้ องเรี ยน ให้ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน
10.2 ให้ รวบรวมรายงานสรุปข้ อร้ องเรี ยนหลังจากสินปี งบประมาณ เพือนํามาวิเคราะห์การจัดการข้ อ
ร้ องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพือใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
11 แบบฟอร์ ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้ งเหตุเรื องร้ องเรียนหน้ าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mvisioncorp.com
12 จัดทําโดย
ศูนย์รับเรื องร้ องเรี ยน บริษัท เอ็ม วิชนั จํากัด ( มหาชน )
หมายเลขโทรศัพท์ 02-735-1201
หมายเลขโทรสาร 02-735-2719
เว็บไซต์ www.mvisioncorp.com

ขันตอนการใช้ งานระบบรับแจ้ งเรืองร้ องเรียน
1. เข้าเว็บไซท์ไปที www.mvisioncorp.com
2. คลิกทีเมนู “Complaint”
3. คลิกทีเมนู “แบบฟอร์ มรับเรื อง”
4. กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยข้อมูลทีต้ องกรอกมีดงั นี
4.1 ชือ – นามสกุล
4.2 ทีอยู่
4.3 อีเมล์
4.4 หมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อกลับ
4.5 ห้ วข้ อทีร้ องเรียน
4.6 ข้ อความ
5. เสร็จแล้ วกดปุ่ ม “ส่งข้ อมูล”
6. ข้ อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ complaint@mvisioncorp.com จากนันประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้ อร้ องเรี ยน และดําเนินการส่งต่อข้ อร้ องเรี ยนให้ กบั ผู้ได้ รับมอบหมาย
ตามหน่วยงานรับผิดชอบทีได้ รับข้ อร้ องเรี ยน (ผู้บงั คับบัญชาสูงสุดตามสายงาน) โดยไม่แจ้ งแหล่งทีมาของ
ข้ อมูลข้ อร้ องเรียน
7. ผู้บงั คับบัญ ชาสูงสุดตามสายงานได้ รับมอบหมายตอบข้ อร้ องเรี ยนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จบกระบวนการข้ อร้ องเรียน

แผนผังกระบวนการจัดการเรืองร้ องเรียน
ข้ อมูล

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รักษาความลับ
พิจารณาหัวข้ อ
ร้ องเรี ยน

คําเนินการส่ งต่ อ

ผู้ได้รับมอบหมายตามหน่ วยงานทีได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดตามสายงาน

จัดทํารายงาน เรื องร้ องเรียนส่ งให้
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จบกระบวนการข้ อร้ องเรียน

ข้ อร้ องเรียนทังหมด (แยกตามหัวข้ อเรื องร้ องเรี ยน)

