ขั้นตอนการดําเนินงาน : การพิจารณาการรองเรียน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการกับขอรองเรียนที่ไดรับเปนไปอยางรวดเร็วและเปนที่ยอมรับของผูรองเรียน

2. ขอบขาย
ใชสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียนดานการรับรองระบบงาน

3. นิยาม
3.2 การรองเรียนเปนการแจงความไมพึงพอใจของบุคคลใดๆหรือของผูประกอบการตอ สก. เกี่ยวกับกิจกรรมการ
รับรองระบบงานของ สก. หรือการรับรองกิจกรรมของผูไดรับการรับรองระบบงานโดยคาดหวังใหมีการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนนั้นๆ

4. เอกสารอางอิง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ISO/IEC 17011 ขอ 5.9
QM สวนที่ 5 และ 6
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (PAD-RS01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การปฏิบัติการแกไขและปองกัน (PSY-CA01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การประชุมทบทวนของฝายบริหาร (PSY-MR01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การชี้บงการมีสวนไดสวนเสียและการรักษาความลับ (PSY-CF01)

5. เอกสารที่ใช
5.1
5.2
5.3
5.4

ทะเบียนขอรองเรียน (FSY-CP01)
แฟมทะเบียนขอรองเรียน
แบบบันทึกผลการดําเนินการกับขอรองเรียน (FSY-CP02)
แบบพิจารณาจําแนกประเด็นขอโตแยง ขอรองเรียน และการอุทธรณ (FSY-CP03)
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6. แผนภูมิขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ
6.1 ลท.

กิจกรรม
รับทราบขอมูลจากผูร องเรียนและนําเสนอ ผอ.สก.
พิจารณา

สิ่งที่เกี่ยวของ
หนังสือรองเรียน, อีเมล

6.2 ผอ.สก.

มอบหมายให QMR พิจารณาประเด็น แลวกําหนด
ผูรับผิดชอบ

6.3 QMR

พิจารณาจําแนกประเด็น ลงทะเบียนขอรองเรียน
จัดทําแบบบันทึกผลการดําเนินการกับขอรองเรียน
แจงผูรับผิดชอบดําเนินการ

FSY-CP01, FSY-CP02,
FSY-CP03

6.4 ผูรับผิดชอบ

-แจงผูรองเรียนทราบในเบื้องตน
-สอบสวนหาสาเหตุและรายงานขอมูล และ/หรือ
กําหนดแนวทางแกไขปญหาเสนอ ผอ.สก.ทราบ

PSY-CA01
PSY-CF01

6.5 ผอ.สก.

พิจารณาขอมูลและแนวทางการดําเนินการกับขอ
รองเรียนที่ไดรับ และ/หรือเสนอคณะอนุกรรมการฯ
และ/หรือคณะกรรมการฯ แลวแตกรณี

PAD-RS01

6.6 ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการจัดการตามแนวทางที่กําหนด แจงตอบผูรองเรียน
ทราบผลการดําเนินการตามความเหมาะสม และบันทึกผล
ขอมูลการดําเนินการ ทุกครั้งที่ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลว
แจง QMR

FSY-CP02

6.7 QMR

-ลงทะเบียนปดขอรองเรียน
- จัดพิมพขอมูลผลการดําเนินการกับขอรองเรียน
จากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวมจัดเก็บในแฟม
ทะเบียนขอรองเรียน
-สรุปเสนอคณะทบทวนฝายบริหาร

FSY-CP01
FSY-CP02
PSY-MR01
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7. รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ลท.
7.1.1 รับทราบขอมูลจากผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษรพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา ในรูปของ
เอกสารหนังสือหรืออีเมล
7.1.2 นําเสนอ ผอ.สก. เพื่อพิจารณาสั่งการ

7.2 ผอ.สรบ.
7.2.1 มอบหมายให QMR พิจารณาประเด็นวาเปนเรื่องรองเรียนหรือเปนขอโตแยงหรือการอุทธรณ หาก
เปนขอโตแยง ใหมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการแกไขขอโตแยงเพื่อใหไดขอยุติ ถาไมไดขอยุติ
ใหดําเนินการเปนเรื่องรองเรียนตามขอ7.2.2
7.2.2 หากพิจารณาวาเรื่องดังกลาวเปนขอรองเรียน ใหพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดังนี้
(1) กรณีที่เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะพิจารณา
อุทธรณ
ผูรับผิดชอบ คือ ประธานกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ ประธานกรรมการเฉพาะดาน หรือ
ประธานอนุกรรมการฯ แลวแตกรณี
(2) กรณีที่เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับ ผอ.สก.
ผูรับผิดชอบ คือ ผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป
(3) กรณีที่เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับคณะทบทวนฯ หรือผูประเมิน หรือบุคลากรใน สก.
ผูรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกลุมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(4) กรณีที่เปนขอรองเรียนเกี่ยวของกับผูไดรับการรับรอง หรือผูไดรับการรับรองกิจกรรมภายใตการ
รับรองระบบงาน
ผูรับผิดชอบ คือ เจาของเรื่องที่รับผิดชอบหนวยรับรอง/หนวยตรวจ/หองปฏิบัติการนั้นๆ
7.2.3 สงเรื่องให QMR ลงทะเบียน
7.3 QMR
7.3.1 QMR พิจารณาประเด็นโดยใชแบบ FSY-CP03 และลงทะเบียนขอรองเรียนในแบบ FSY-CP01
7.3.2 รวบรวมเอกสาร ในแฟมทะเบียนขอรองเรียน และสงเรื่องใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

7.4 ผูรับผิดชอบ
แจงผูรองเรียนทราบในเบื้องตน พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุ รายงานขอมูลการดําเนินการ และ/หรือ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาตามขั้นตอนการดําเนินงาน PSY-CA01 ดังนี้
7.4.1 กรณีเปนขอรองเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะพิจารณาอุทธรณ
สืบสวนและหาสาเหตุของขอรองเรียนเพื่อแกไขปญหา โดยพิจารณาการดําเนินการเฉพาะหนาและ
ระยะยาวของทุกฝายที่เกี่ยวของจนไดขอยุติ แลวสงเรื่องให ผอ.สก.
7.4.2 กรณีเปนขอรองเรียนเกี่ยวกับ ผอ.สก.
ตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาดําเนินการ
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7.4.3 กรณีเปนขอรองเรียนเกี่ยวกับคณะทบทวนฯ หรือผูประเมิน หรือบุคลากรใน สก.
ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นตอ ผอ.สก. เพื่อพิจารณาดําเนินการ
7.4.4 กรณีเปนขอรองเรียนเกี่ยวกับผูไดรับการรับรองระบบงาน หรือผูไดรบั การรับรองกิจกรรม
(1) ในชั้นแรกใหประสานงานกับหนว ยงานผูไดรับการรับรองระบบงานเพื่อ ดําเนินการตอ ข อ
รองเรียนนั้น หากเปนที่นาพอใจใหสรุปเรื่องตามขอ 7.6 แตหากการจัดการตอขอรองเรียนยัง
ไมเปนที่พึงพอใจใหแจงตอ สก. สก. จะตรวจสอบขอเท็จจริง แจงประเด็นขอรองเรียน และ
ขอมูลที่เกี่ยวของใหผูไดรับการรับรองทราบ โดยคํานึงถึงการรักษาความลับของขอมูลตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน PSY-CF01 และกําหนดใหผูไดรับการรับรองชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับขอ
รองเรียนพรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการตอขอรองเรียนดังกลาวพรอมขอ คิดเห็น และ
รายละเอียดการพิจารณาแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเปนลายลักษณอักษรภายใน
15 วันทําการ นับจากวันที่ สก. แจงใหทราบ
(2) กรณีไมไดรับหนังสือตอบกลับจากผูไ ดรับการรับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแจงเตือน
การสงรายงานให ผอ.สก. ทราบภายใน 10 วันทําการ
(3) ในการพิจารณาหาขอยุติ อาจมีหนังสือโตตอบระหวางผูที่เกี่ยวของ และอาจมีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม บันทึกในแฟมขอรองเรียนและแฟมคําขอ
(4) เมื่อไดขอยุติแลวใหนําเสนอ ผอ.สก. เพื่อพิจารณาดําเนินการ
กรณีที่ไมสามารถหาขอยุติไดตาม 7.4.2, 7.4.3 หรือ 7.4.4 ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
7.5 ผอ.สก.
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ และ/หรือเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาแลวแตกรณี ตามขั้นตอนการดําเนินงาน PAD-RS01
7.6 ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการตามแนวทางที่กําหนด แจงตอบผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการตามความเหมาะสม และ
บันทึกขอมูลผลการดําเนินการในแบบบันทึกผลการดําเนินการกับขอรองเรียน (FSY-CP02) ทุกครั้งที่ดําเนินการจน
เสร็จสิ้นแลวแจง QMR
7.7 QMR
7.7.1 รับขอมูลผลการดําเนินการ แลวบันทึกรายละเอียดในแบบ FSY-CP01 เพื่อปดการรองเรียน
7.7.2 จัดพิมพขอมูลผลการดําเนินการกับขอรองเรียนจากผูรับผิดชอบในแฟมทะเบียนขอรองเรียน
7.7.3 สรุปนําเสนอการประชุมคณะทบทวนฝายบริหารตามขั้นตอนการดําเนินงาน PSY-MR01
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