หลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรืองร้องเรียน
ของบริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน จํากัด
1. หลักการและเหตุผล
เนืองจากตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรือง กระบวนการรับและพิจารณาเรืองร้องเรียนเกียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559
ซึงมีผลใช้บงั คับแล้วตังแต่วนั ที 16 สิงหาคม 2559 ได้กาํ หนดให้มหี ลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไข
ปั ญหาเรืองร้องเรีย นขึนมาเพือให้ผู้ท ีได้ร บั ความเดือดร้อ นเสีย หายจากการให้บ ริก ารโทรคมนาคมมีสิท ธิ
ร้องเรียนเพือให้ผรู้ บั ใบอนุญาตพิจารณาแก้ไขปั ญหา ทังนีเพือให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ความสะดวกรวดเร็วและได้รบั
ความเป็ นธรรมในการใช้บริการ ตลอดจนเพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์
ของผูร้ บั ใบอนุญาตด้วย
โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องจัดให้มหี ลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไข
ปั ญหาเรืองร้องเรียนซึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(“กสทช.”) เห็นชอบ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“บริษทั ฯ”) จึงได้จดั ทําหลักเกณฑ์
การรับ เรืองร้อ งเรีย นและการแก้ไ ขปั ญ หาเรืองร้อ งเรีย นนี ขึนเพือให้ กสทช.พิจ ารณา โดยในการจัด ทํ า
หลัก เกณฑ์นีบริษทั ฯ ได้คํานึงถึงกระบวนการทีคล่องตัว สามารถสร้างความเป็ นธรรม มีประสิทธิภ าพ และ
ดําเนินการในลักษณะทีสุภาพและให้เกียรติแก่ผรู้ อ้ งเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1

เพือเป็ นช่ องทางให้ผู้ใช้บ ริก ารหรือผู้ซงได้
ึ รบั ความเดือดร้อนเสีย หายจากการให้บริการของบริษัทฯ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีทีดูแ ลเฉพาะเรืองการรับเรืองและแก้ไขปั ญ หาการร้องเรียนโดยได้รบั ความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่คดิ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการร้องเรียน

2.2

เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนของผูร้ อ้ งเรียนอย่างเป็ นธรรม โดยมีขนตอนที
ั
รัดกุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

2.3

เพือนําข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุงหรือพัฒนาด้านมาตรฐานการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ
มากขึน ตลอดจนเพือป้ องกันปั ญหาทีคาดว่าจะเกิดเป็ นปั ญหาไม่ให้เกิดขึนอีก

3. รายละเอียดการดําเนิ นการ
เนืองจากข้อ 24 วรรคหนึง ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง กระบวนการรับและพิจารณาเรืองร้องเรียนเกียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2559 กําหนดว่า “ผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีหน้าทีจัดให้มเี จ้าหน้าทีเฉพาะขึนแยกออกจากเจ้าหน้าทีตอบคําถาม
หรือข้อสงสัยทัวไป เพือทําหน้าทีดูแลการรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน...” และในวรรคที 2
ระบุต่อ ว่า “การดําเนินการตามวรรคหนึง ผูร้ บั ใบอนุ ญาตอาจดําเนินการด้วยตนเองหรือจัดจ้างให้บุค คลอืน
ดําเนินการ โดยผูร้ บั ใบอนุ ญาตแต่ล ะรายอาจร่วมกันจัดตังหน่ว ยงานเฉพาะขึนเพือทําหน้ าทีก็ได้...” ดังนัน
เพือให้เ กิด ความรวดเร็ว คล่องตัว และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ผู้ร้องเรีย นทีใช้บริการโทรคมนาคม
สามารถร้อ งเรีย นปั ญหาจากการใช้บ ริก ารได้ บริษัท ฯ จึง ได้มอบหมายให้บริษัท ทรู คอร์ป อเรชัน จํ า กัด
(มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั ตังและดําเนินการรับเรืองร้องเรียนและแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนให้สอดคล้องตามประกาศ
ฉบับนี
ข้อเสนอหลักเกณฑ์การรับเรื องร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
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3.1 ช่ องทางติ ดต่อศูนย์รบั เรืองร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์ (Call Center)(ไม่คดิ ค่าบริการเฉพาะการโทรโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีของ
บริษทั ฯ)
ผ่านเลขหมาย 0-2700-8088 จํานวน 10 คูส่ าย
เวลาทําการ: จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทําการ 09.00 น.-17.00 น.
ไม่มเี วลาพัก
-

ทางโทรสาร (Fax) (คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามอัตราปกติ) ผ่านเลขหมาย 0-2858-4338

-

ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) Email Address: voc@truecorp.co.th

- ทางจดหมาย (Mail) ศูนย์รบั เรืองร้องเรียน เลขที 1252 ชัน 2 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
3.2 เจ้าหน้ าที
มีความรูแ้ ละความเชียวชาญเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการจํานวน 10 คน ทังนีสามารถ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมของปริมาณการร้องเรียน
3.3 สถานทีตังศูนย์รบั เรืองร้องเรียน
เลขที 1252 ชัน14 อาคารทรู ทาวเวอร์2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
3.4 ขอบเขตการให้บริการ
3.4.1

ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
1. เสียง
2. ข้อมูล
3. พหุสอหรื
ื อสือผสม
4. การขายต่อบริการ

3.4.2

บริการโทรคมนาคม
1. บริการโทรศัพท์เคลือนที
2. บริการพหุสอความเร็
ื
วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
3. บริการมูลค่าเพิม (Value-added Service)
4. บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือนทีและบริการเสริม

ประเภทของเรืองทีรับร้องเรียน
เรืองร้องเรียนทีสามารถร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการ
แก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน คือ การได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายอันเนืองมาจากการให้บริการ
โทรคมนาคมของบริษทั ฯ เช่น
 ใบแจ้งหนีไม่ถกู ต้องเนืองจากระบบการจัดทําใบแจ้งค่าบริการ

ข้อเสนอหลักเกณฑ์การรับเรื องร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
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 ร้องเรียนคุณภาพการบริการของพนักงานศูนย์บริการ, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์, พนักงานขาย

Call Center และ Dealer ในเรืองต่างๆได้แก่มารยาท การพูดจา, ให้บริการ-ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน, ไม่ได้รบั บริการตรงตามทีแจ้ง, ให้บริการล่าช้า
 ร้องเรียนคุณภาพสัญญาณเสียงไม่ชดั เจน ร้องเรียนคุณภาพของความเร็วในการรับส่งข้อมูล
 ร้องเรียนเงือนไข,รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายไม่เป็ นธรรม ไม่ชดั เจน
 ร้องเรียนเรืองอัตราค่าบริการไม่ถกู ต้อง ไม่เป็ นธรรม
3.4.3 ขันตอนการปฏิบตั งิ าน
3.4.3.1 บริษทั ฯ จะรับเรืองร้องเรียนจากผูร้ อ้ งเรียนผ่านช่องทางตามข้อ 3.1
3.4.3.2 บริษทั ฯ จะดําเนินการแจ้งการรับเรืองร้องเรียนกลับผูร้ อ้ งเรียน โดยตอบกลับเป็ นหนังสือ
(แบบ รร.1) ภายใน 7 วัน นั บ ถัด จากวันทีได้ร ับเรืองร้อ งเรีย น โดยระบุ เลขที (SR
Number) วันที, และรหัสอ้างอิง ในการรับเรือง สิทธิของผู้รอ้ งเรีย นในการร้องเรีย น
ต่อกสทช. และกําหนดเวลาทีจะดําเนินการแก้ไขปั ญหา
3.4.3.3 บริษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลชือ-สกุล, ทีอยู่และเลขหมายโทรศัพท์ของผูร้ อ้ งเรียน เลขที (SR
Number), วันที, รหัสในการรับเรืองร้องเรียนในระบบ VCARE
3.4.3.4 ขันตอนตรวจสอบรายละเอียด


ในกรณีตรวจสอบเรืองร้องเรียนแล้วเห็นว่า เป็ นเรืองร้องเรียนทีมีมูล มีสาระ หรือ
สมเหตุสมผล ทางบริษทั ฯ จะดําเนินการพิจารณาและแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนให้
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีทีได้รบั เรืองร้องเรียน ในกรณีทมีี เหตุสุดวิสยั ต้องใช้
ระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษทั จะแจ้งความคืบหน้าให้ผรู้ อ้ งเรียนรับทราบถึงความ
คืบหน้าในการดําเนินการและกําหนดเวลาทีคาดหมายว่าจะดําเนินการเป็ นหนังสือ
(แบบ รร.3) ทุก 10 วัน



ในกรณีตรวจสอบเรืองร้องเรียนแล้วเห็นว่า เป็ นเรืองร้องเรียนทีไม่มมี ูล ไม่มสี าระ
หรือไม่ ส มเหตุส มผล ทางบริษัทฯ จะแจ้งกลับเป็ นหนังสือ (แบบ รร.2) เพือให้ผู้
ร้อ งเรีย นทราบภายใน 14 วัน นั บ ถัด จากวัน ทีได้ ร ับ เรืองร้อ งเรีย น โดยแจ้ ง
รายละเอียดและเหตุผลทีไม่สามารถดําเนินการตามคําร้องเรียนได้
หากว่า ผู้ร ้อ งเรีย นเห็นว่า เรืองร้อ งเรีย นดัง กล่า วเป็ น เรืองทีบริษัท ฯ ควร
ดําเนิ น การแก้ไขผู้ร ้อ งเรีย นสามารถส่ง เรืองร้องเรีย นให้ กสทช. พิจ ารณา โดย
สามารถติด ต่ อได้ท ี กลุ่ ม งานรับ เรืองร้อ งเรีย นและคุ้ม ครองผุ้บ ริโ ภคในกิจ การ
โทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที 404 อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์ ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุง เทพมหานคร 10400 โทรศัพ ท์
0-2634-6000 โทรสาร 0-2279-0251 หรือ โทรฟรีส ายด่ว น 1200 กด 1 และ
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารบี ชัน 5 ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่ งสองห้อ ง เขตหลักสี กรุ ง เทพมหานคร
10210 สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166



ในกรณี ท ี กสทช. พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า เป็ นเรืองร้อ งเรีย นมีมู ล มี ส าระ หรื อ
สมเหตุสมผล บริษทั ฯ จะต้องดําเนินการพิจารณาแก้ไขเรืองร้องเรียนให้เสร็จภายใน

ข้อเสนอหลักเกณฑ์การรับเรื องร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด

หน้า 3 จาก 5

30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั เรืองร้องเรียนจาก กสทช. ทังนี ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ไม่นับรวมระยะเวลาของการดําเนินการโดย กสทช. เว้นแต่ในกรณีทมีี เหตุสุดวิสยั
ต้องใช้ระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษทั ฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ผรู้ อ้ งเรียนรับทราบ
ถึงความคืบหน้าในการดําเนินการและกําหนดเวลาทีคาดหมายว่าจะดําเนินการเป็ น
หนังสือ (แบบ รร.3) ทุก 10 วัน
3.4.3.5 ขันตอนแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน




กรณีทสามารถแก้
ี
ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนได้
-

บริษทั ฯ จะทําการบันทึกการเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผู้รอ้ งเรีย น
(แบบ รร.4) แจ้ง ผลการเจรจาโดยมีร ายละเอีย ดของ ชือ นามสกุ ล ทีอยู่
ประเด็น สาระสํ า คัญ ทีเกียวข้อ งกับ เรืองร้อ งเรีย น คํา ขอของผู้ร้ อ งเรีย น
ข้อเสนอของบริษทั ฯ และผลการเจรจาเป็ นหนังสือ โดยลงชือผูแ้ ทนบริษทั ฯ ผู้
ร้องเรียน และ พยานอย่างน้อย 2 คน แต่ในกรณีทผูี ร้ อ้ งเรียนไม่ยอมลงนามใน
เอกสารบันทึกผลเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูร้ อ้ งเรียน (แบบ รร.4)
ภายใน 15 วันนับตังแต่การเจรจาเสร็จสินบริษทั ฯ ถือว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรือง กระบวนการรับ และพิจ ารณาเรืองร้องเรีย น
เกียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ทังนี บริษทั ฯ จะ
จัดทําผลการพิจารณาหรือผลการเจรจาตกลงเป็ นหนัง สือส่ง ให้ผู้ร้อ งเรีย น
ทราบ โดยผลการพิจารณาหรือผลการเจรจาตกลงดังกล่าวจะมีรายละเอีย ด
เช่นเดียวกับบันทึกการเจรจาข้อตกลง

-

บริษทั ฯ จะทํารายงานกระบวนการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ตังแต่ขนตอน
ั
การรับเรืองร้องเรียน จนถึงการเจรจาตกลงเสร็จสิน

กรณีทไม่
ี สามารถแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนได้
-

บริษทั ฯ จะทําการบันทึกการเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผู้รอ้ งเรีย น
(แบบ รร.4) แจ้ง ผลการเจรจาโดยมีร ายละเอีย ดของ ชือ นามสกุ ล ทีอยู่
ประเด็น สาระสํ า คัญ ทีเกียวข้อ งกับ เรืองร้อ งเรีย น คํา ขอของผู้ร้ อ งเรีย น
ข้อ เสนอของบริษัท ฯ ผลการเจรจาเป็ นหนั ง สือ โดยลงชือผู้แ ทนบริษัท ฯ
ผูร้ อ้ งเรียน และ พยานอย่างน้อย 2 คน แต่ในกรณีทผูี ร้ อ้ งเรียนไม่ยอมลงนาม
ในเอกสารบันทึกผลเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูร้ อ้ งเรียน (แบบ รร.4)
ภายใน 15 วันนับตังแต่การเจรจาเสร็จสินบริษทั ฯ ถือว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรือง กระบวนการรับ และพิจ ารณาเรืองร้องเรีย น
เกียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยครบถ้วนแล้ว ทังนี
บริษทั ฯ จะจัดทํา ผลการพิจารณาหรือผลการเจรจาตกลงเป็ นหนัง สือส่งให้
ผูร้ ้องเรียนทราบ โดยผลการพิจ ารณาหรือผลการเจรจาตกลงดังกล่ าวจะมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับบันทึกการเจรจาข้อตกลง

ข้อเสนอหลักเกณฑ์การรับเรื องร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
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-

เมือได้รบั บันทึก สรุปผลเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูร้ อ้ งเรียน (แบบ
รร.4) บริษทั ฯ จะต้องนําส่งให้สาํ นักงาน กสทช. ภายใน 3 วันนับจากวันทีการ
เจรจาเสร็จสิน

-

บริษ ัท ฯ จะดํา เนิ น การติ ด ตามผลการพิจ ารณาเกี ยวกั บ เรืองร้อ งเรีย น
ของกสทช.(ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที กสทช. รับเรือง) โดยหาก
ก.) กสทช. เห็น ว่ าเป็ นความผิดของบริษัท ฯ ต้องดําเนิ น การแก้ไ ขปั ญหา
ร้องเรียนของผูร้ อ้ งเรียนให้เสร็จสิน
ข.) กสทช. เห็นว่าเป็ นความผิดของผูร้ อ้ งเรียนถือว่าการร้องเรียนเรืองดังกล่าว
เป็ นทีสินสุด

3.4.3.6 การจัดเก็บข้อมูลและการเสนอรายงาน




บริษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูล การร้อ งเรีย นทีได้ร บั การพิจาณาแก้ไ ขปั ญ หาเรืองการ
ร้องเรียนและผลการดําเนินการทังหมดในระบบ VCARE เป็ นระยะเวลา 2 ปี นับถัด
จากวันทีได้รบั เรืองร้องเรียน
บริษทั ฯ จะจัดทํารายงานสรุปผลการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียนทังหมดเป็ นหนังสือ
ส่งให้แก่ กสทช. ทุก 6 เดือน

3.4.3.7 การเผยแพร่ผลการดําเนินการ
บริษทั ฯ ต้องดําเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลแสดงสถิตแิ ละรายละเอียดเกียวกับ จํานวน
ประเภทและผลการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ณ สํานักงานของบริษทั ฯ ร้านค้าตัวแทน
จําหน่ าย และ เว็บไซต์ของบริษทั ทุก 6 เดือน
4.

หน้ าทีของ บริ ษทั ฯ ในการให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่อผู้ร้องเรียน
บริษทั ฯ จะให้คาํ แนะนําแก่ผรู้ อ้ งเรียนเกียวกับเอกสารที บริษทั ฯ ต้องการ เพือประกอบการดําเนินการ
แก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน รวมทังจะให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผรู้ อ้ งเรียนตังแต่ขนตอนการ
ั
รับเรืองร้องเรียนจนถึงขันตอนของการเจรจาตกลงเสร็จสิน

5.

หน้ าทีในการหยุดการดําเนิ นการใดๆ ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเรื องร้องเรียน
ระหว่างการพิจารณาเรืองร้องเรียนของข้อพิพาทเกียวกับสัญญาให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ
ทีดี บริษทั ฯ จะหยุดการดําเนิน การใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการร้องเรีย น ซึงอาจก่ อให้เ กิด ความเสีย หายแก่ผู้
ร้องเรียนจนกว่าจะได้ข ้อยุตใิ นเรืองนัน ทังนี เว้นแต่การหยุดการดําเนิน การจะเป็ นกรณีทมีี ผลกระทบอย่า ง
ร้ายแรงต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ

6.

สิ ทธิ ในการนําทนายความหรือบุคคลซึงผู้ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมในกระบวนการ
ผูร้ อ้ งเรียนมีสทิ ธิในการนําทนายความหรือบุคคลซึงผูร้ อ้ งเรียนไว้วางใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไข
ปั ญหาเรืองร้องเรียนได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอหลักเกณฑ์การรับเรื องร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรืองร้องเรียน ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด
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