
 

ประกาศ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

เร่ือง นโยบาย และระเบียบปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------- 

 ปตท. มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการ ขอรองเรียน ขอรองขอ และขอเสนอแนะ จาก ลูกคา ผานชองทางท่ี

หลากหลายของ ปตท. โดยยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เพ่ือสรางความเชื่อมั่น และ

ตอบสนองความตองการความคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความผูกพันและความภักดีในระยะยาว ท่ีจะ

นําไปสูการดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืนของ ปตท. โดยมีนโยบายการจัดการขอรองเรียนดังน้ี 

1.นโยบายในการจัดการขอรองเรียน 

ขอ1. นโยบายความเปนสวนตัวของผูรองเรียน การคุมครองสิทธิของผูรองเรียน และการไมเปดเผยขอมูลของผู

รองเรียนแกผูท่ีไมเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ               ผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี

เกี่ยวของ ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลอง และเปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562   

ขอ2. การปฏิบัติตอลูกคาโดยเสมอภาค ปตท.ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเทาเทียมและเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

ขอ3. ชองทางการรับขอรองเรียน ปตท.พัฒนาชองทางการรับขอรองเรียนท่ีหลากหลาย และทันสมัย เพ่ือให

ผูใชบริการสามารถเขาถึงชองทางตางๆ ไดโดยสะดวก 

ขอ4. การสอบทานขอเท็จจริงของขอรองเรียน ปตท.มีกระบวนการในการสอบทานขอเท็จจริงของขอรองเรียน เพ่ือ

พิจารณาขอรองเรียนดังกลาวดวยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเปนธรรมกับทุกฝาย 

ขอ5. การตอบกลับและแกไขขอรองเรียน ปตท.พัฒนาระบบในการรับขอรองเรียน และกําหนดมาตรฐานในการตอบ

กลับและแกไขขอรองเรียนในแตละระดับเพ่ือใหมั่นใจไดวาขอรองเรียนดังกลาวจะไดรับการตอบสนองอยาง

ทันทวงที และเปนไปตามมาตรฐานการจดัการ 

ขอ6. การวิเคราะหและประเมินผลขอรองเรียน ปตท.มุงมั่นในการพัฒนาระบบติดตาม จัดเก็บ จัดประเภทขอ

รองเรียน และนําขอมูลมาวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือตรวจหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาอันจะนําไปสูการแกไขท่ี

รากของปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดซ้ํา  

  

 ท้ังน้ี ผูบริหารและพนักงาน ปตท. ทุกคน มีหนาท่ีสนับสนุน ผลักดัน บูรณาการท่ัวท้ังองคกรและปฏิบัติให

สอดคลองกับนโยบายฯ ท่ีกําหนด รวมท้ัง ส่ือสารและสรางการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของทุกกลุมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ

ของ ปตท. อยางยั่งยืน 

 

 

 

        / ระเบียบปฏิบัติการจัดการขอรองเรียน…… 



2.ระเบียบปฏิบัติการจดัการขอรองเรียน 

 

1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารจดัการ ขอรองเรียน ขอรองขอ และขอเสนอแนะ จาก ลูกคา คูคา หรือผูบริโภคผานชองทางท่ีหลากหลายของ 

ปตท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ ความคาดหวงัของคูคา/ลูกคาทุกกลุม และเสริมสรางความผูกพันและ

ความภักดีของผูบริโภค กอใหเกดิการพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการ ท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต 

 

2. คํานิยาม หรืออภิธานศัพท 

คําศัพท คําอธิบาย 

ลูกคา บุคคล หรือ องคกรผูซื้อผลิตภัณฑ และบริการจาก ปตท. 

ปตท. 
พนักงาน ปตท. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ การ

ใหบริการ หรือการตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคา 

ผูรองเรียน บุคคล หรือ องคกรท่ีเปนผูรองเรียนตอผลิตภัณฑ และการบริการ 

ขอรองเรียน 
ความไมพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นตอ ปตท. อันเกี่ยวเน่ืองกับ ผลิตภัณฑ และบริการ หรือตอ

กระบวนการทํางาน 

ขอรองขอ/ขอเสนอแนะ 
ความตองการความคาดหวังของลูกคาท่ีมตีอ ปตท. อันเกี่ยวเน่ืองกับ ผลิตภัณฑ และบริการ

หรือตอกระบวนการทํางาน 

 

3. กระบวนการที่สําคัญในการจดัการขอรองเรียน ขอรองขอ ขอเสนอแนะ 

3.1. การรับ ขอรองเรียน ขอรองขอ ขอเสนอแนะ และการอํานวยความสะดวกใหแกผูรองเรียน (Facilitate) ตองเปน

โดยสะดวกตอผูแจง มีการจัดเกบ็ขอมูลท่ีจําเปน และการใหขอมลูท่ีสําคัญกับผูรองเรียน เชน 

• เร่ือง หรือปญหาท่ีรองเรียน รองขอ หรือเสนอแนะ และขอมูลประกอบท่ีจําเปน 

• ผลิตภัณฑ และบริการท่ีเกี่ยวของกับขอรองเรียนดังกลาว 

• ระบุสถานท่ี บุคคล กลุมตลาด สินคา ท่ีไดรับการรองเรียน 

• ระบุหรือแจงระยะเวลาในการตอบสนองตอการแกไขปญหาและสถานะของการแกไขท่ีชัดเจนใหผูรองเรียนรับทราบ 

3.2. การตอบรับ และการตดิตามขอรองเรียน (Respond and Tracking of Complaints) 

• ขอรองเรียนควรไดรับการตอบสนองโดยผูรับผิดชอบ และแจงกลับตอผูรองเรียนอยางทันทวงทีหรือตาม Service 

Level Agreement (SLA)ท่ีไดกําหนดไว 

• มีการตดิตามการแกไขขอรองเรียนตั้งแตการรับเร่ือง การดําเนินการแกปญหา จนกระท่ังมีการแกไขแลวเสร็จ 

                             / การแกไขขอรองเรียน…… 



3.3. การแกไขขอรองเรียน (Investigation and Management of Complaints) 

• เมื่อไดรับขอรองเรียนแลวควรมกีารประเมินระดับของขอรองเรียนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของการแกไขปญหา เชน 

ขอรองเรียนเรงดวน  ขอรองเรียนท่ัวไป หรือมีการจดัแยกประเภทของขอรองเรียนตามหมวดหมูท่ีเหมาะสม 

• หนวยงานท่ีเกีย่วของกับการจดัการขอรองเรียนควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองท้ังในมุมมองของการแกไขปญหา 

เชน การชดเชยลูกคา การพิจารณาเปล่ียนผลิตภัณฑและบริการ การซอมแซม การขอโทษ การใหบริการอ่ืนชดเชย 

ฯลฯ  และในมุมมองของการปองกันไมใหเกิดซ้าํ 

• แจงแนวทางการแกไขปญหาใหกบัผูรองเรียนเพ่ือรับทราบในทันที หรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใน SLA เมื่อปญหา

ไดรับการวินิจฉัย และแกไข 

• เมื่อขอรองเรียนไดรับการแกไข ควรมกีารบันทึก จัดเก็บ แยกหมวดหมูอยางเปนระบบเพ่ือเปนประโยชนในการ

วิเคราะห 

• กรณีท่ีการแกไขขอรองเรียนไมไดรับการยอมรับจากผูรองเรียน หรือการแกไขไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ควรมี

การทบทวนการแกไข หรือมกีารยกระดับการแกไขปญหา เชนนําขอรองเรียนดังกลาวนําเสนอตอผูบริหารในลําดับชั้น

ถัดไปพิจารณา โดยการตดัสินใจในการแกไขปญหาควรทําอยางเปนระบบ และมีการตดิตามเพ่ือใหขอรองเรียนไดรับ

การตอบสนองและไดรับการแกไขอยางพึงพอใจท้ังผูรองเรียน และผูแกไขขอรองเรียน ท้ังน้ีการดําเนินการแกไขให

อางอิงตามสัญญา หรือมาตรฐานท่ีไดตกลงกับปตท.ไว และตามทรัพยากร ตวัเลือกท่ีเอ้ืออํานวยขององคกรท้ังน้ีหาก

ไมสามารถแกไขขอรองเรียนดงักลาวอาจถูกยกระดับเปน“ขอพิพาท”ไดซึ่งหนวยงานควรพิจารณาดาํเนินการเพ่ือ

ระงับขอพิพาทดงักลาวโดยอาศยัหนวยงานภายในหรือองคกรภายนอกท่ีเปนกลางเพ่ือชวยในการไกลเกล่ียขอพิพาท

ดังกลาว 

3.4. การวิเคราะห และประเมินผล (Analysis and Evaluation) 

• ขอรองเรียนควรไดรับการจัดเก็บ แยกหมวดหมูอยางเปนระบบ และไดรับการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถงึสาเหตุและ

แนวโนมของปญหาเพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ และบริการตอไป 

• ควรมีการประเมินผลกระบวนการแกไขขอรองเรียนเพ่ือใหมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการไดอยางตอเน่ือง 

 

4. หลักเกณฑในการจําแนกขอรองเรียน ขอรองขอ หรือขอเสนอแนะ 

ขอรองเรียน 
ความไมพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นตอ ปตท. อันเกี่ยวเน่ืองกับ ผลิตภัณฑ และบริการ หรือตอ

กระบวนการทํางาน 

ขอรองขอ /ขอเสนอแนะ 
ความตองการความคาดหวังของลูกคาท่ีมตีอ ปตท. อันเกี่ยวเน่ืองกับ ผลิตภัณฑ และบริการ

หรือตอกระบวนการทํางาน 

 

 

 

          / ชองทางการรับขอรองเรียน…… 



5. ชองทางการรับขอรองเรียน และService Level Agreement (SLA) ในการดําเนนิการ  ปตท.มีชองทางในการรับขอรองเรียน 

ขอรองขอ ขอเสนอแนะ ท่ีหลากหลายตามกลุมของลูกคา และมีระบบในการจัดเก็บขอมูลตามกลุมของลูกคา เชน Uvoice 

Application, Salesforce, CSC Website, Contact center, etc. โดยใหแตละกลุมธุรกิจกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดการ

ขอรองเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของกลุมธุรกจิตนเอง 

 


