
 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอม็  วชัิน  จาํกัด (มหาชน) 
 

 

นโยบาย 

การปฏบิัตงิานรับเรืองร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํานํา 

 

  คู่มือการปฏิบตังิานรับเรืองร้องเรียนของ บริษทั  เอม็  วิชนั  จํากดั ( มหาชน ) ฉบบันี  จดัทําขนึเพือเป็น

แนวทางการดําเนินการจดัการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ  ทงันี  การจดัการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  เพือตอบสนองความต้องการของผู้ ร้องเรียนทงัภายในและภายนอก จําเป็นจะต้องมีขนัตอน / กระบวนการ  

และแนวทางในการปฏิบตัิงานทีชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คู่ มือการปฏบิตังิานรับเรืองราวร้องเรียน 
 

บริษัท  เอ็ม  วิชนั  จาํกัด  (มหาชน) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  บริษัท  เอ็ม  วิชัน  จํากัด ( มหาชน )  ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรืองร้องเรียน  มุ่งให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้ ร้องเรียนทงัภายในและภายนอก  เพือตอบสนองความต้องการของผู้ ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ 

ผลสมัฤทธิต่องานบริการทีมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขนัตอนปฏิบตังิานเกนิความจําเป็น  มี

การปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์  ผู้ ร้องเรียนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  

และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสมําเสมอ 

2. การจดัตงัศูนย์รับเรืองร้องเรียน 

  เพือให้การบริหารระบบการให้บริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ยตุิธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร  

ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ ร้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบ

ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทงัเพือเป็นศนูย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  ซงึในกรณีการร้องเรียนทีเกียวกบับุคคล  จะมี

การเก็บรักษาเรืองราวไว้เป็นความลับและปกปิดชือผู้ ร้องเรียน  เพือมิให้ผู้ ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ

เดือดร้อนจากการร้องเรียน 

3. สถานทรัีบเรืองร้องเรียน 

3.1 สํานักงานบริษัท  เอม็  วชินั  จํากดั  (มหาชน) 

3.2 E-mail  complaint@mvisioncorp.com     

3.3 เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.mvisioncorp.com 

4. หน้าทคีวามรับผิดชอบ 

  เป็นศนูย์กลางในการรับเรืองร้องเรียน  และให้บริการข้อมูลขา่วสาร  ให้คําปรึกษา  รับเรืองปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ ร้องเรียน 

5. วัตถุประสงค์ 

  1. เพือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท  เอ็ม  วิชัน  จํากัด (มหาชน) มีขันตอน / 

กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

  2. เพือให้มนัใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนด   ระเบียบ  หลกัเกณฑ์เกียวกบัการจดัการข้อร้องเรียน 

ทีกําหนดไว้อย่างสมําเสมอและมีประสทิธิภาพ 



 

 

 

 

6. คําจาํกัดความ 

  “ผู้ ร้องเรียน”  หมายถงึ  ผู้ ทีมารับบริการจากภายในองค์กรและลกูค้าทวัไปขององค์กร 

  “ผู้ มีสว่นได้เสีย”  หมายถงึ  ผู้ทีได้รับผลกระทบ  ทงัทางบวกและทางลบ  ทงัทางตรงและทางอ้อม  จาก

การดําเนินการของบริษัทฯ 

“การจดัการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรืองข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 

  “ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถงึ  ผู้ ทีมารับบริการจากภายในองค์กรและลกูค้าทวัไปขององค์กร/ผู้ มีส่วน

ได้เสียทีมาติดต่อกับบริษัทฯ ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้

ข้อคดิเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน”  หมายถงึ  ช่องทางต่าง ๆ  ทีใช้ในการรับเรืองร้องเรียน         ผู้  ร้องเรียน

จะต้องระบรุายละเอียดของเรืองทีจะร้องเรียน  พร้อมชือ  ทีอยู ่ และหมายเลขโทรศพัท์ทสีามารถติดต่อได้  มายงั  

“ประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”  ของบริษัท  เอ็ม  วิชัน  จํากัด  

(มหาชน)  โดยมีชอ่งทางในการรับเรืองร้องเรียนทงัหมด 3  ชอ่งทาง  ดงันี   

6.1 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์   ส่งถึง  ประธานคณะกรรมการ  บริษัท  เอ็ม  วิชนั  จํากดั  (มหาชน)  

และ/หรือ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอม็  วชินั   จํากดั  (มหาชน)  โดยสง่จดหมายมาที  

บริษัท  เอ็ม  วิชนั  จํากดั  (มหาชน)  เลขทีตงั  11/1  ซอยรามคําแหง  121  ถนนรามคําแหง  แขวง

หวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

6.2 สง่จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   สง่ถงึ   

- ประธานคณะกรรมการ  บริษัท  เอม็  วิชนั  จํากดั  (มหาชน)  และ/หรือ  

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอม็ วิชนั จํากดั (มหาชน)  

- โดยสง่มาที   E-mail address: complaint@mvisioncorp.com   

6.3 บนเวบ็ไซต์ของบริษัท  www.mvisioncorp.com 

7 ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการทกุวนัตลอด  24 ชวัโมง 

 

 

 



 

 

 

 

8 การประสานหน่วยงานเพือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

  8.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที     ทีเกียวข้อง  

เพือให้ข้อมลูแกผู่้ ร้องขอได้ทนัที 

8.2 ข้อร้องเรียน  ทีเป็นการร้องเรียนเกียวกบัคณุภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น 

การให้บริการ  เป็นต้น  จดัทําบนัทกึข้อความเสนอไปยงัผู้บริหารเพือสงัการหน่วยงานทีเกียวข้อง  โดยเบอืงต้นอาจโทรศพัท์

แจ้งไปยงัหน่วยงานทีเกียวข้อง 

  8.3 ข้อร้องเรียน  ทีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ  ให้ดําเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที

เกียวข้อง  เพือให้เกดิความรวดเร็วและถกูต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  8.4 ข้อร้องเรียนทีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส

ในการจดัซือจดัจ้าง  ให้เจ้าหน้าทีจดัทําบนัทึกข้อความเพือเสนอผู้บริหารพิจารณาสงัการไปยงัหน่วยงานทีรับผิดชอบ  เพือ

ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ ร้องเรียนทราบ  ตอ่ไป 

9 การตดิตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานทีเกียวข้องรายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน  7  วันทําการ  เพือเจ้าหน้าทีที

เกียวข้อง  จะได้แจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบ  ตอ่ไป 

10 การรายงานผลการดาํเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

10.1   ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน 

  10.2  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลงัจากสินปีงบประมาณ  เพือนํามาวิเคราะห์การจดัการข้อ

ร้องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พฒันา  องค์กร  ตอ่ไป 

11 แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตเุรืองร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.mvisioncorp.com  

12 จดัทําโดย 

  ศนูย์รับเรืองร้องเรียน  บริษัท  เอม็  วิชนั  จํากดั ( มหาชน ) 

หมายเลขโทรศพัท์  02-735-1201 

หมายเลขโทรสาร   02-735-2719 

เวบ็ไซต์  www.mvisioncorp.com 

 



 

 

 

 

ขันตอนการใช้งานระบบรับแจ้งเรืองร้องเรียน 

 

1. เข้าเว็บไซท์ไปที  www.mvisioncorp.com 

2. คลกิทีเมน ู“Complaint” 

3. คลกิทีเมน ู“แบบฟอร์มรับเรือง” 

4. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน โดยข้อมลูทีต้องกรอกมีดงันี 

4.1 ชือ – นามสกลุ 

4.2 ทีอยู่ 

4.3 อเีมล์ 

4.4 หมายเลขโทรศพัท์สําหรับติดต่อกลบั 

4.5 ห้วข้อทีร้องเรียน 

4.6 ข้อความ 

5. เสร็จแล้วกดปุ่ ม “ส่งข้อมลู” 

6. ข้อมลูจะสง่ไปยงัอีเมล์ complaint@mvisioncorp.com  จากนนัประธานคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหวัข้อร้องเรียน  และดําเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กบัผู้ได้รับมอบหมาย

ตามหน่วยงานรับผิดชอบทีได้รับข้อร้องเรียน  (ผู้บงัคบับญัชาสูงสุดตามสายงาน)  โดยไม่แจ้งแหล่งทีมาของ

ข้อมลูข้อร้องเรียน 

7. ผู้บงัคบับญัชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท  

และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. จบกระบวนการข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนผงักระบวนการจดัการเรืองร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

    

 

 

 

 

ผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานทีได้รับข้อ

ร้องเรียน 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดตามสายงาน 

จดัทาํรายงาน เรืองร้องเรียนส่งให้ 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ    

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

พจิารณาหัวข้อ

ร้องเรียน 

รักษาความลับ 

จบกระบวนการข้อร้องเรียน 

ข้อร้องเรียนทงัหมด (แยกตามหวัข้อเรืองร้องเรียน) 

ข้อมูล 

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คําเนินการส่งต่อ 


